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Governo estima que receitas de turismo continuem a crescer até
2027
A secretária de Estado do T urismo acredita que este ano serão atingidos os 20 mil
milhões de euros de receita no setor.

Apesar da inflação e de toda a incerteza política e social vivida no mundo, o Governo acredita que o
setor do turismo não deixará de crescer nos próximos anos. A Secretária de Estado do Turismo,
Comércio e Serviços apresenta uma visão otimista.

"Estimamos que iremos continuar a crescer e que, em 2027, iremos atingir os 27 mil milhões de euros
de receita turística", afirmou Rita Marques.

A governante, que falava no 2.º Encontro dos Diálogos de Sustentabilidade, promovidos pelo Global
Media Group em parceria com a Fundação Inatel, revelou que poderão ser ultrapassadas as receitas de
2019, que atingiram os 18 mil milhões de euros, chegando este ano aos 20 mil milhões.

"Quer dizer que para chegarmos a 2027 com 27 mil milhões cresceremos 10% ao ano", sublinhou.

E se as receitas subiram em relação ao que foi considerado o melhor ano no setor, o número de turistas
também para lá caminha. "Este ano vamos provavelmente atrair 25 milhões de turistas", acrescentou.

"O turismo é a montra de Portugal, é importante que assumamos de uma vez por todas", enfatiza a
secretária de Estado, lembrando o papel desempenhado pelo setor como motor da economia.

No encontro realizado em Albufeira sobre "Turismo Sustentável", Rita Marques revelou que há mercados
emissores de turistas que estão a crescer bastante, como o americano - a subir 20% - e que procuram
atrativos diferentes. A secretária de Estado assume que Portugal é cada vez mais um destino
sustentável, avesso ao turismo de massas.

"Muitas vezes o turismo de massas confunde-se com turismo barato, mas Portugal já não é esse
destino", garante.
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Um turista, em média, gasta 1035 euros no país, o que "compara muito positivamente com outros
destinos concorrentes".

"É mais do que [ acontece em ] Espanha, Grécia e Itália", garante
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Turismo sustentável precisa de melhores salários
Secretária de Estado lembra que as políticas públicas não podem “fazer tudo"
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Turismo sustentável precisa de melhores salários
Secretária de Estado lembra que as políticas públicas não podem “fazer tudo"
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Medidas a pensar nos mais carenciados
Deixamos ao leitor uma síntese de algumas alterações propostas pelo governo com
impacto nas famílias e empresas.

Mexidas no mínimo de existência

Mudanças no apuramento do patamar até ao qual os rendimentos do trabalho estão livres de IRS (o
mínimo de existência) vão permitir que pessoas com salários brutos mensais entre o salário mínimo e os
mil euros sejam os maiores beneficiários. Em 2023, o salário mínimo sobe de 705 para 760 euros
(perde isenção no IRS a partir de 2024) e o mínimo de existência aumenta de 9870 para 10 640 euros.
A medida, apresentada como a mais emblemática do OE2023, deverá traduzir-se num benefício médio
de 195 euros por ano, podendo chegar aos 425 euros anuais. A reforma só estará completa em 2024 e
implica um abate que se junta à dedução específica de 4104 euros e assim deduz o rendimento coletável
sujeito a IRS.

Escalões do IRS e retenções na fonte

A atualização dos escalões do IRS será de 5,1%. Além disso, o governo vai baixar em dois pontos a taxa
marginal do segundo escalão de 23% para 21%. Como consequência, a taxa média dos restantes
escalões também baixa.

Haverá também um novo modelo de retenção na fonte, criando-se uma taxa intermédia, de modo a
aplicar uma tributação mais baixa sobre o montante do aumento salarial. As novas tabelas ainda terão
de ser publicadas e só entrarão em vigor em julho, sem efeitos retroativos, segundo Fernando Medina. A
dedução no IRS a partir do segundo filho abaixo dos seis anos sobe de 750 para 900 euros.

Ajudas aos jovens no IRS e no alojamento

Os jovens em início de carreira - entre 18 e 26 anos com qualificações podem contar com uma isenção
do IRS até 50% do rendimento no primeiro ano de trabalho (agora são 30%); de 40% no segundo; de
30% no terceiro e quarto anos; e de 20% no quinto.
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O programa de apoio ao arrendamento jovem Porta 65 será aumentado em 30% na sua dotação,
devendo o limite do apoio subir para 300 euros mensais. Já os estudantes do Ensino Superior
provenientes de famílias com baixos rendimentos, mesmo que não sejam bolseiros, vão poder aceder a
um apoio mensal que vai dos 221 aos 288 euros.

Mudanças no Indexante de Apoios Sociais

Vai haver um aumento do Indexante de Apoios Sociais (IAS) de 8%, para 478,7 euros, a maior subida
desde que foi criado, em 2006. A atualização do IAS reflete-se no aumento de várias prestações sociais.
O valor mínimo do subsídio de desemprego vai subir 41 euros, para 550,68 euros. O valor máximo
cresce 88,75 euros para 1196,75 euros. O primeiro escalão do abono de família passa a abranger
rendimentos até 3350,9 euros anuais, e o teto do segundo escalão aumenta para 6701,8 euros. Cada
criança receberá um mínimo de 50 euros por mês. No caso de pobreza extrema, serão 100 euros por
mês por criança.

Pensões e salários na Função Pública

Haverá uma atualização das reformas entre 4,43% (pensões até 957,4 euros) e 3,53% (restantes). Os
funcionários públicos terão uma valorização global de 5,1% no próximo ano, considerando as
progressões e promoções.

Ajuda no crédito à habitação

Os trabalhadores por conta de outrem com empréstimos para a compra da casa e com vencimento
mensal bruto até 2700 euros podem pedir uma redução da taxa do escalão de retenção na fonte no IRS.

Mais carga fiscal sobre automóveis

O ISV e o IUC vão subir no próximo ano na ordem dos 4%. Em 2023, também deverá ser retomado o
incentivo ao abate de veículos em fim de vida. Além disso, no próximo ano, as empresas com frotas de
veículos elétricos, híbridos plug-in e gás natural veicular, de ligeiros de passageiros, passarão a ser
tributadas.

Bebidas com imposto agravado

Os impostos sobre as bebidas alcoólicas (onde se incluem as cervejas e os licores, por exemplo, mas
não o vinho) e refrigerantes vão subir 4% no próximo ano. No caso do tabaco, a subida será de 6% na
carga fiscal.

Compensação à subida das rendas

O governo limitou a 2% o aumento das rendas no próximo ano e vai compensar os senhorios com
benefícios ao nível do IRS e do IRC.

Criptoativos tributados nas mais-valias

A proposta do OE2023 prevê a novidade da aplicação de uma taxa de 28% sobre os ganhos com
criptoativos detidos há menos de um ano.

Taxa sobre lucros inesperados

Vai chamar-se "Contribuição Temporária de Solidariedade" a taxa de 33% que incidirá sobre os lucros
extraordinários de empresas dos setores de petróleo bruto, gás natural, carvão e refinação, com base
nas contas de 2022.

Várias medidas de apoio às empresas

Para compensar os empresários do aumento de 5,1% dos salários no setor privado em 2023,o governo
vai majorar em 50% os custos das remunerações e das contribuições sociais das empresas que fizerem
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essa atualização. As empresas terão uma majoração do IRC em 20% sobre os gastos com a energia e
de 40% sobre as despesas com produtos agrícolas realizadas em 2022. O governo vai criar um novo
regime fiscal específico de Incentivo à Capitalização das Empresas e assim fomentar o investimento
privado. A taxa reduzida de IRC, de 17%, vai ser alargada aos lucros tributáveis de 50 mil euros, o dobro
do atual valor. O regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI) terá uma majoração de 25 para 30% das
deduções à coleta de investimentos até 15 milhões de euros. O prazo para a dedução de prejuízos vai
passar a ser ilimitado.

tcosta@dinheirovivo.pt
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Algarve Tech Hub leva 100 start-ups ao Web Summit
O Algarve Tech Hub (ATH) vai levar 100 empresas algarvias ao Web Summit
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Algarve Sailing Summit estreia-se em Faro
Associação Regional de Vela do Sul (ARVS) organiza pela primeira vez um encontro
dedicado às várias vertentes da modalidade
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Hotéis do Algarve precisam de mais oito mil trabalhadores até
finais de 2023
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) estimou hoje
em quase 8.000 pessoas as necessidades de mão-de-obra dos seus associados até finais
de 2023, esperando que o Governo tenha “visão” para resolver essa escassez.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) estimou hoje em quase oito
mil pessoas as necessidades de mão-de-obra dos seus associados até finais de 2023, esperando que o
Governo tenha “visão” para resolver essa escassez.

“Gostaríamos que o Governo tivesse visão” para ajudar a resolver os problemas do setor, entre os quais
a falta de mão-de-obra, disse o presidente da AHETA, Hélder Martins, em conferência de imprensa onde
foi apresentado o estudo “O capital humano na hotelaria e empreendimentos turísticos do Algarve”.

O documento, encomendado à Universidade do Algarve através do Laboratório Colaborativo do Turismo
e Inovação (KIPt Colab), indica que “as necessidades de recursos humanos variam entre 4.484 e 7.906
até finais de 2023, nas empresas inquiridas”.

O estudo tem por base uma amostra que representa 54% da capacidade de alojamento no Algarve,
52% da procura turística e 34% do emprego na região.

De acordo com os números divulgados, os associados da AHETA têm atualmente cerca de 17.000
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empregados, precisando de aumentar em cerca de 30% esse efetivo.

“As dificuldades de contratação são evidentes, principalmente nas áreas mais operacionais, como sejam
a alimentação e bebidas, o alojamento e a manutenção”, segundo a responsável pelo relatório, a
professora Antónia Correia, também presente.

Mesmo assim, as condições de trabalho no turismo e hotelaria registam “uma melhoria progressiva, no
que toca a estabilidade e salário”, assegurou, avisando que as “expectativas face ao futuro revelam um
muito moderado otimismo”.

O valor médio do salário bruto das empresas associadas da AHETA foi de cerca de 1.013 euros em
2022, 70% superior ao que os mesmos empreendimentos pagavam em 2015.

Para esta associação, a recente decisão do Governo em estabelecer um protocolo de livre circulação de
trabalhadores para o setor com os países de língua oficial portuguesa, Marrocos e Índia deve ser
agilizado, para assegurar a chegada de mais trabalhadores no próximo ano.

Hélder Martins referiu que “pode haver problemas” na capacidade dos consulados portugueses naqueles
países de passarem os respetivos vistos, o que pode vir a atrasar a chegada da mão-de-obra em 2023.

Este dirigente sugeriu que o executivo português estudasse “ajustes” a fazer na carga fiscal, de forma a
que as empresas e trabalhadores tivessem mais incentivos ao emprego no setor.

O alojamento dos trabalhadores deslocados é outro grande problema que a AHETA gostaria de ver
solucionado, nomeadamente, através da construção de habitação para essa mão-de-obra a um custo
inferior aos alojamentos turísticos.

“O custo do alojamento é o maior entrave para que as pessoas venham trabalhar para a nossa região”,
concluiu.
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O capital humano na hotelaria e empreendimentos turísticos do
Algarve
A AHET A - Associação Dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos Do Algarve, em
colaboração com o KIPT  Inovação e T urismo Laboratório Colaborativo e a Universidade
do Algarve, apresentou o estudo “O Capital Humano na Hotelaria e Empreendimentos
Turísticos do Algarve”, no dia 26 de Outubro 2022, pelas 15.30 no Hotel Vila Sol.

Este estudo pretende contribuir para quantificar a escassez de mão de obra no turismo e como se pode
e deve reforçar o capital humano no turismo.

Um estudo suportado numa amostra que representa 54% da capacidade de alojamento na região, 52%
da procura turística (medida em número de dormidas) e 34% do emprego na região.

As necessidades de recursos humanos internos variam entre 4.484-7.906 até ao final de 2023, nas
empresas inquiridas, o que significa um acréscimo de 45%, no entanto um crescimento de 25% é
razoável para assegurar a operação, com recursos internos nos empreendimentos turísticos em Julho.

As dificuldades de contractação são evidentes, principalmente nas áreas mais operacionais, como sejam
a alimentação e bebidas, o alojamento e a manutenção.

As condições de trabalho no turismo e hotelaria registam uma melhoria progressiva, no que toca a
estabilidade e salários. Porém, as expectativas face ao futuro revelam um muito moderado otimismo,
generalizado a todos os domínios e itens.

No que se refere às remunerações, é evidente a prevalência de salários acima do salário mínimo nacional
entre os estabelecimentos inquiridos. Apesar da variabilidade dos salários, justificada pela diversidade de
funções, o valor médio situa-se nos 1013 euros em 2022 na amostra, 1,7 vezes superior ao que os
mesmos empreendimentos pagavam em 2015.
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Ainda e por comparação com os dados do GEP, os dados para a região relevam que os salários na
hotelaria em 2019 já eram superiores aos salários médios da economia algarvia e da hotelaria regional.

As relações laborais estabelecidas sugerem uma estabilização crescente, com os contratos sem termo
ou termo incerto (51% em 2019) a assumirem percentagens superiores à média regional (42%),
sugerindo a estabilidade e a capacidade de retenção se atendermos à antiguidade dos colaboradores,
ainda que esta esteja a decrescer.

O estudo mostra ainda a tendência de reconfiguração da força de trabalho. Sobretudo se se considerar,
o gradual rejuvenescimento, a crescente importância de recursos qualificados e um leque diversificado de
nacionalidades.

Em síntese, pode dizer-se que, pese embora uma evolução recente favorável do capital humano nos
empreendimentos turísticos algarvios no período estudado, este período pós-pandémico trouxe novos
desafios significativos, designadamente a dificuldade de recrutamento e de retenção de trabalhadores
onde o factor custo da habitação tem um peso significativo.

Embora o sector pareça hoje mais apto do que no passado para enfrentar esses desafios, as
dificuldades, presentes e as que se avizinham, constituem um importante repto, mas também uma
oportunidade para inovar na gestão de recursos humanos e também para fazer destes um fator (ainda
mais) determinante para a inovação e para a excelência.
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Neste novo hotel de Lisboa, sente-se o bater do coração da
cidade
Fica entre os bairros do Chiado e Cais do Sodré, com um pé na rua da Rosa, e outro no
Chiado. O  Cais Urban Lodge é o primeiro de vários conceitos disruptivos da ZeroHotels
para a capital.

Sob a insígnia da ZeroHotels, que introduziu um conceito revolucionário na hotelaria nacional, primeiro
com o Zero Box Lodge Porto e depois com o Zero Box Lodge Coimbra, a Mainside, proprietária da
ZeroHotels diversifica a sua oferta e assume a criação de novos conceitos de hotelaria. Nasce assim o
Cais Urban Lodge, no coração de Lisboa, que se assume como um espaço perfeito para usufruir com
conforto, assumem em comunicado, “a experiência de uma das belas cidades europeias”.

O edifício pombalino onde se encontra o Cais Urban Lodge sofreu uma reabilitação integral, criando uma
simbiose única entre o conforto moderno e o património existente. O projeto de arquitetura da
responsabilidade do arquiteto Gonçalo Queirós Carvalho, manteve a fachada e a estrutura do edifício e o
interior foi reabilitado de forma a absorver a alma e a história do espaço, a pedra de toque de todos os
projetos da Mainside. O interior tem um ambiente estético único que se inspira nas cores, na luz e na
história desta zona, tendo por base materiais e acabamentos de luxo.

No que toca à decoração, os elementos do Cais Urban Lodge foram selecionados de forma a prolongar o
mood eclético de um dos bairros com mais estórias da cidade. A atmosfera decorativa revela-se ainda
nos pormenores contrastantes entre o moderno e o antigo para dar corpo à autenticidade do local. No
chão de cada andar podemos observar longas passadeiras com nomes tão emblemáticos como Texas
Bar, Oslo ou Copenhagen, espaços de diversão noturna que remontam a outras décadas e à memória
boémia, artística e cultural do Cais do Sodré.

Com três tipologias diferentes, Suites, Studios e Apartamentos (a partir de €110) de uma a seis
pessoas, o Cais Urban Lodge tem na sua base o conceito de flexibilidade que permite expandir ou reduzir
as áreas de forma a acomodar no máximo conforto, design e diversão, casais, famílias ou grupos de
amigos com maior ou menor privacidade numa experiência personalizada. Os Apartamentos com
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capacidade para quatro adultos e uma criança, dividem-se com e sem varada e duplex, o mesmo para
os Studios, com capacidade para alojar dois adultos e uma criança e as Suites, concebidas para dois
adultos, estão também disponíveis na versão duplex e com espaço exterior.

Todas as tipologias do Cais Urban Lodge têm “Serviço de Concierge” personalizado, disponível
diariamente das 09h00 às 18h00. O espaço não tem receção, mas está pensado com base na
personalização total da experiência, garantido um serviço feito à medida de quem o usufrui. No Cais
Urban Lodge (Rua do Ferragial, 31, Lisboa. Tel. 961554364) e à semelhança das unidades hoteleiras
Zero Box Lodge, os clientes recebem, à entrada, uma garrafa de cerveja exclusiva ZERO. Brevemente
serão anunciadas novidades na Pensão Amor e novos conceitos de hotelaria para a cidade.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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Os riscos de um país que depende do turismo
Por: António Cipriano Pinheiro

18/19



19/19


