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POSTAL

28/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Estudo revela que o Algarve tem potencial “muito grande” para
melhorar conetividade digital com turistas - Postal do Algarve
A Deloitte foi a empresa responsável pelo estudo encomendado pela Região de T urismo
do Algarve, no âmbito do projeto “Região Inteligente Algarve”A Deloitte foi a empresa
responsável pelo estudo encomendado pela Região de T urismo do Algarve, no âmbito do
projeto “Região Inteligente Algarve”

Um estudo divulgado esta quinta-feira no Algarve revela que a região deve aproveitar o “grande
potencial” que tem ao nível da conetividade digital com os turistas para se transformar num ‘smart
destination’ [destino inteligente].

“Há aqui um potencial muito grande ao nível da conetividade com o turista. De garantir que, desde que
ele chega ao destino, o conseguimos acompanhar, saber por onde anda, o que são as suas preferências,
comunicar uma oferta turística diferenciada e personalizada e proporcionar-lhe experiências de acordo
com o seu perfil. Acompanhá-lo e ter essa informação para fazer uma gestão ativa do destino é um
aspeto essencial”, disse à agência Lusa Rui Gidro, ‘partner’ da Deloitte, empresa responsável pelo estudo
encomendado pela Região de Turismo do Algarve, no âmbito do projeto “Região Inteligente Algarve”.

O conceito de ‘smart destination’ [destino inteligente], que começou inicialmente com a gestão
inteligente das cidades [‘smart cities’], “procura capitalizar, ou alavancar, tecnologia já existente noutros
setores para fazer uma melhor gestão do território e melhorar a experiência do turista”, explicou.

“Se estamos a criar uma cidade inteligente para o cidadão, podemos também criar um destino inteligente
para o turista”, sustentou Rui Gidro, que falava à margem do seminário “Algarve: Smart Mobility &
Destination”, realizado hoje em Faro.

As regiões turísticas concorrentes de seis países analisadas no estudo “estão a investir muito ao nível da
digitalização e de melhorar a experiência do turista, sobretudo nas novas gerações”, prosseguiu o
consultor, defendendo que o Algarve deve definir “uma visão clara de como se transformar numa região
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inteligente” e “um conjunto concreto de medidas e iniciativas para colocar em ação no terreno”, através
de aplicações informáticas, soluções tecnológicas e digitalização de conteúdos.

As conclusões do estudo assentam nos quatro pilares de um destino inteligente (sustentabilidade,
acessibilidade, transformação digital e cultura, património, criatividade e inovação), apontando 18
alavancas e sugerindo um total de 39 iniciativas.

Em concreto, são indicadas algumas iniciativas prioritárias em cada pilar, nomeadamente um centro de
controlo de dados com toda a informação captada pelas infraestruturas de rede da região, a expansão e
melhoria dos pontos de ‘wifi’ gratuitos, aplicações que centralizem informações sobre proteção civil ou
que criem programas e roteiros turísticos personalizados, um programa de eventos de cariz inovador em
época baixa, a implementação de um sistema de rega inteligente e a dinamização do Observatório
Regional para o Turismo Sustentável.

Estas iniciativas “devem envolver” todos os ‘stakeholders’ [partes interessadas] do turismo, dos
operadores privados ao setor público, indicou Rui Gidro.

O consultor defendeu ainda “uma maior capacitação das competências digitais das equipas de trabalho,
para que consigam acompanhar o desenvolvimento tecnológico que vai ser feito”, o que permitiria
mitigar a escassez de recursos humanos no turismo.

“Há uma dificuldade e escassez de recursos para o setor turístico e, se conseguirmos digitalizar algumas
funções, permitindo ter maior produtividade, isso poderá mitigar essa dificuldade”, sublinhou o ‘partner’
da Deloitte.

O foco passa por “escolher três ou quatro principais projetos e levá-los até ao fim”, sendo as questões
relativas à conetividade e plataformas de dados e às competências digitais da força de trabalho “bastante
relevantes”.

“Há uma perspetiva de médio/longo prazo. Identificámos as medidas que deveriam ser implementadas
nos próximos anos e outras até ao horizonte de 2030, fazendo um alinhamento com o próximo ciclo de
apoios comunitários [2021-2027]. O que estamos a balizar são projetos que, em dois, três anos,
conseguissem ser implementados e ter impacto, ganhando alguma tração para os projetos seguintes”,
finalizou Rui Gidro.
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EXPRESSO

28/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Entre todas as tempestades
Por: Miguel Sousa Tavares

16/51



17/51



EXPRESSO

28/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

O Êxodo
Por: João Vieira Pereira
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PÚBLICO

28/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Vila Franca propõe aeroporto em Alverca para voos executivos e
militares
Autarcas do PS e PSD de Vila Franca de Xira defendem solução Portela+Alverca e pedem
que esta possibilidade seja também avaliada pela comissão independente criada pelo
Governo
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VIDA ECONÓMICA

28/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3780

REACH: 1800

Alojamento Local em Lisboa e Porto está a recuperar
Oferta recupera cerca de 2500 fogos face ao mesmo período do ano passado
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VIDA ECONÓMICA

28/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 1800

Investidores estrangeiros preferem o Algarve
Os dados divulgados pela Engel & Völkers no seu “Market Report” revelam que, no
primeiro trimestre de 2022, 5,9% das transações foram realizadas envolvendo
compradores com domicílio fiscal fora de Portugal.
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ECONOMIA ONLINE

27/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Portugueses viajaram seis vezes mais para o estrangeiro do que
em 2021, mas ainda abaixo do pré-Covid
Portugueses viajam ao estrangeiro mais 592,8% no segundo trimestre do ano, e atingem
774,2 mil viagens. Viagens por “lazer, recreio ou férias” representam 47,6% do total de
5,5 milhões de viagens.

Os residentes em Portugal viajaram quase seis vezes mais (592,8%) para o estrangeiro no segundo
trimestre de 2022 face ao trimestre homólogo, totalizando 774,2 mil viagens, embora esse número se
tenha mantido 6,5% abaixo dos níveis registados em 2019, avança esta quinta-feira o Instituto Nacional
de Estatística (INE).

No total, ou seja, em Portugal e no estrangeiro, foram realizadas 5,5 milhões de viagens no segundo
trimestre do ano, o que corresponde a um aumento de 52,2% face ao mesmo período do ano anterior,
mas este nível também se mantém inferior, em 1,7%, ao registado em 2019. A maioria das viagens
ocorreu, assim, em território nacional (85,9%), tendo atingido os 4,7 milhões, um valor que representa
um aumento de 34,9%, mas uma quebra de 0,9% face a 2019.

Evolução mensal do número de viagens turísticas dos residentes.Fonte: INE

Em termos mensais, o número de viagens aumentou em todos os meses do segundo trimestre, com
um avanço de 102,8% em abril, 35,9% em maio e 31,1% em junho. Ao analisar face a igual período de
2019, apenas houve um acréscimo de 0,5% em maio, e em abril e junho verificou-se uma redução de
2,9% e 2,3%, respetivamente. Em abril de 2021 ainda estava em vigor o estado de emergência.

O que levou os residentes em Portugal a viajar mais foi o “lazer, recreio ou férias”, razão pela qual 2,6
milhões de viagens foram realizadas, ou 47,6% do total. Em segundo lugar ficou o motivo “visita a
familiares ou amigos”, que correspondeu a 2,1 milhões de viagens, ou 38% do total.

O grupo “hotéis e similares” concentrou 31,7% das dormidas resultantes de viagens turísticas no
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segundo trimestre do ano, sendo que este indicador já regressou aos níveis pré-pandemia, com um
avanço de 0,2 pontos percentuais (p.p.). No entanto, o “alojamento particular gratuito” manteve-se
enquanto a principal opção de alojamento, com 62,1% das dormidas.

No que diz respeito à organização das deslocações, a internet foi utilizada em 26,9% dos casos, “tendo
este meio sido opção em 71,9% das viagens para o estrangeiro” esclarece o INE, com o peso a atingir
os 19,5% nas viagens em território nacional.

No segundo trimestre do ano, cada viagem durou em média 3,42 noites, um valor inferior tanto à média
de 3,57 em 2021, e de 3,44 em 2019. A média de noites por viagem foi mais baixa em maio (2,81
noites), ao passo que a mais elevada foi registada em junho (4,07 noites).
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JORNAL ECONÓMICO

27/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 30000

Saiba quais são as 100 startups que vão representar Portugal na
Web Summit
Uma centena de empresas portuguesas irão à cimeira tecnológica no âmbito do
programa "Road 2 Web Summit". No total são 24 sectores da economia representados
por empreendedores de Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Évora, entre outras cidades de
todo o país.

Já são conhecidas as startups que vão representar Portugal à Web Summit no âmbito do célebre
programa “Road 2 Web Summit” (R2WS), que em seis edições programa já apoiou mais de 670 jovens
empresas. Da publicidade ao alojamento turístico, uma centena de empreendedores portugueses terá
oportunidade de estar presente naquela que é uma das maiores cimeiras de tecnologia do mundo.

O diretor executivo da Startup Portugal destacou esta quinta-feira, no evento de apresentação dos
finalistas, que o país tem mais unicórnios que a Alemanha em proporção ao número de habitantes. “No
último ano, levámos 70 startups a eventos internacionais, o que é um recorde”, referiu ainda António
Dias Martins, referindo-se a feiras e conferências no Canadá, na Alemanha, em Espanha e em França.
Como inspiração para aqueles que só estão agora a começar, António Dias Martins mencionou o caso de
Marcelo Lebre, cofundador e COO da Remote, que hoje vale mais de mil milhões de euros.

Veja aqui a lista de startups

As candidaturas para esta edição do programa abriram no final de julho e encerraram a 9 de setembro.
Aos participantes era exigido um produto mínimo viável (MVP) presença online através de app ou website
e número de contribuinte português. Depois, ganham condições especiais de acesso ao evento que volta
a Lisboa em novembro e apoio na preparação da sua presença na conferência. Na prática, recebem
desconto de 50% no Alpha Pack e entrada num bootcamp que está a decorrer, subordinado a temas
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como “que objetivos definir para o evento”, “como fazer um pitch”, “como abordar os investidores”, ou
“como navegar na aplicação do evento”.

Houve, contudo, novidades este ano. A Startup Portugal tinha a intenção de que participassem mais
startups de impacto ou fundadas por ucranianos(as) ou grupos sub-representados no ecossistema de
empreendedorismo nacional. Logo, o passe é grátis para até 25 startups que cumpram um dos
seguintes critérios: startup de impacto, que construiu uma solução com impacto social ou ambiental
positivo; startup com fundadores afrodescendentes; startup com fundadoras mulheres ou startup com
fundadores de nacionalidade ucraniana.
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DINHEIRO VIVO

27/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal lidera recuperação pós-pandemia nas compras 'tax free'
na Europa
O valor médio de compras em Portugal foi de 400 euros, acima dos 350 euros registados
em Espanha.

Portugal liderou no terceiro trimestre a recuperação pós-pandemia do turismo de compras na Europa,
crescendo 135% face ao mesmo trimestre de 2019, "substancialmente acima" da França (121%),
Espanha (95%) e Alemanha (61%), anunciou esta quinta-feira a Global Blue.

De acordo com dados da gestora de operações 'tax free', estes "bons resultados foram impulsionados
pelas compras de turistas dos Estados Unidos (333%), cujo 'ticket' médio foi de 930 euros, seguido do
Canadá (237%) e Brasil (154%)".

O valor médio de compras em Portugal foi de 400 euros, acima dos 350 euros registados em Espanha.

Citado num comunicado, o 'managing diretor' da Global Blue Portugal considera que, apesar desta
evolução já "muito positiva", há ainda "um enorme potencial para Portugal ser reconhecido ao nível do
turismo de compras".

"Esta trajetória mostra precisamente isso. Ainda há muito a fazer e, exemplo disso, é o tema estar
ausente da comunicação do destino Portugal", sustenta Renato Lira Leite.

Para este responsável, existem, nomeadamente, oportunidades para o país atrair turistas extra
comunitários, entre os quais "Portugal ainda representa 2,3% do total de vendas, uma percentagem
muito inferior à da vizinha Espanha (13%) ou a França (26%)".

"Se olharmos para o potencial do turismo de compras por parte dos turistas do Reino Unido na Europa,
o principal mercado emissor de turistas para o nosso país, verificamos que o valor de gastos representa
apenas 2% do total de vendas, valor que é de 18% em Espanha, de 34% na França e 27% em Itália",
enfatiza.
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"E se consideramos, em concreto, o segmento de clientes mais valiosos (HWNI-Elite) verificamos
também que os turistas do Reino Unido são aqueles que mais gastam em média na Europa -- o gasto
médio por cliente, no primeiro semestre do ano, foi de mais de 50 mil euros - e, portanto, existe uma
oportunidade muito grande que temos de saber agarrar", acrescenta.
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HR PORTUGAL

27/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3515

REACH: -1

Sector hoteleiro do Algarve precisa de 8000 trabalhadores até
finais de 2023
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) estimou em
quase 8000 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 em quase 8000
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 sector, 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 4484 e 7906
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 actualmente cerca de 17 mil
empregados, precisando de aumentar em cerca de 30% esse efectivo. «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 optimismo». O valor médio do salário bruto das empresas associadas da AHETA foi de
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cerca de 1013 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 sector 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 sector.

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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SUL INFORMAÇÃO

27/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Salários na hotelaria são «1,7 vezes superiores aos de 2015»,
mas faltam 8 mil trabalhadores
Revela o estudo "O capital humano na hotelaria e empreendimentos turísticos do
Algarve" feito aos associados da AHETA

O valor médio dos salários nos hotéis do Algarve situa-se nos 1013 euros, um valor «1,7 vezes superior
ao que os empreendimentos pagavam em 2015», mas «as necessidades de recursos humanos variam
entre 4.484 e 7.906», até ao final de 2023. Estas são as principais conclusões do estudo feito pela
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em colaboração com o KIPT
Inovação e Turismo Laboratório Colaborativo da Universidade do Algarve, apresentado esta quarta-feira,
26 de Outubro, em Loulé.

De acordo com Hélder Martins, presidente da AHETA, «o estudo foi encomendado para percebermos em
que estado estamos, em que estado já estivemos e como poderemos estar no futuro».

«É muito frequente, quando se fala nesta crise de recursos humanos, dizerem “paguem mais”, mas o
estudo mostra que isso não é a totalidade da resposta», defendeu.

O estudo realizado pela Universidade do Algarve teve por base uma amostra que inclui os associados da
AHETA, que representam 54% da capacidade de alojamento no Algarve, 52% da procura turística e 34%
do emprego na região.

Com base nesta amostra, concluiu-se que, no campo da remuneração, «é evidente a prevalência de
salários acima do salário mínimo nacional» e que, «apesar da variabilidade dos salários, justificada pela
diversidade de funções, o valor médio situa-se nos 1013 euros em 2022», enquanto, em Julho de 2015,
«o salário médio era de 567 euros».

«Eu não deixaria de dizer “paguem mais”, mas estamos a evoluir e estamos a evoluir muito bem. Se
compararmos estes valores com as médias nacionais, nós estamos claramente a pagar acima. Por isso,
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vê-se um esforço da parte dos empreendimentos turísticos para melhorar a remuneração, ainda assim
os desafios do recrutamento continuam», referiu Antónia Correia, docente na Universidade do Algarve e
responsável pelo estudo “O capital humano na hotelaria e empreendimentos turísticos do Algarve”.

«As dificuldades de contratação são evidentes, principalmente nas áreas mais operacionais, como sejam
a alimentação e bebidas, o alojamento e a manutenção», revela o estudo. Mas, mesmo assim, «as
condições de trabalho no turismo e hotelaria registam uma melhoria progressiva, no que toca a
estabilidade e salário».

«Fala-se também de emprego sazonal, mas 97% dos colaboradores que estavam em Julho nos
estabelecimentos inquiridos estavam a tempo integral», diz Antónia Correia.

Quanto ao número de trabalhadores em falta, o estudo mostra que, «se se atender às necessidade
atuais do setor, será necessário um aumento de 45% dos colaboradores atuais da região», mas, ainda
assim, «considera-se um aumento de 25% da força de trabalho atual razoável no garante da excelência
do serviço». Traduzindo as percentagem em números, fala-se então de uma necessidade de aumento de
mão de obra que varia «entre 4.484 e 7.906 [pessoas] até finais de 2023».

«Não há turismo sem recursos humanos. Hoje em dia, as tecnologias substituem quase tudo, mas o
conceito do turismo no Algarve não é assim e passa por pessoas», frisou Hélder Martins, realçando que
espera que «o governo tenha visão» para ajudar a resolver os problemas do setor.

Quanto à recente decisão do governo em estabelecer um protocolo de livre circulação de trabalhadores
para o setor, com os países de língua oficial portuguesa, Hélder Martins teme que «pode haver
problemas» na capacidade dos consulados portugueses naqueles países em passar os vistos, o que pode
vir a atrasar a chegada de trabalhadores em 2023.

A necessidade de melhorar a reputação do trabalho no turismo é ainda, segundo Antónia Correia, um
fator em falta no Algarve.

Quanto às medidas, a investigadora frisa que é preciso «implementar estatutos de carreira, para que as
pessoas percebam que existem possibilidades», «aprender a falar a língua dos nossos jovens» e,
sobretudo, «é preciso renovar e repensar as nomenclaturas da profissão em turismo».

«Não é possível continuarmos a trabalhar com uma legislação e com as nomenclaturas que temos hoje.
Isto não é só urgente, como é emergente, para podermos voltar a ter mais pessoas a querer trabalhar
no turismo», rematou.

Quanto ao aumento da remuneração, o presidente da AHETA sugere que seria bom que o governo
dissesse que está disponível para algum ajuste nos impostos desde que a hotelaria traduzisse esse
contributo nos salários.

Por outro lado, a falta de alojamento no Algarve é também apontada como um grande entrave à fixação
de trabalhadores na região.

Por fim, Hélder Martins referiu que o trabalho com a universidade neste estudo parte da intenção de que
este seja «um ponto de partida», que provoque o debate, «e não um ponto de chegada».
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Estudo quantifica a escassez de mão-de-obra no turismo
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.

 

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.

A AHETA- Associação Dos Hotéis E Empreendimentos Turísticos Do Algarve, em colaboração com o Kipt
inovação e Turismo Laboratorio 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.

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 contratação 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.

(Link)
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Hotéis do Algarve precisam de mais 8.000 trabalhadores até
finais de 2023, aponta AHETA - TNEWS
TNEWS Últimas

“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 na
passada quarta-feira, dia 26, 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
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.
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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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Que nos valham 'nuestros hermanos'
Por: Luísa Travassos
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Segurança do aeroporto reforçada com 60 efetivos da PSP
O comando de Faro da PSP vai passar a ter mais 60 efetivos, reforço que permitirá criar
duas novas equipas de intervenção rápida na divisão de segurança do Aeroporto de Faro,
avançou esta semana o comandante distrital, Dário Prates.
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UE com 28,1 milhões de camas em 597 mil estabelecimentos
turísticos
A União Europeia (UE) tinha, em 2021, um total de 28,1 milhões de camas disponíveis em
597 mil estabelecimentos turísticos, com Itália e França a representarem cerca de um
terço da capacidade total disponível, foi hoje anunciado.

Os dados são do gabinete estatístico da UE, o Eurostat, e revelam que, no ano passado, a UE tinha 28,1
milhões de camas disponíveis, menos 2% (28,8 milhões) do que em 2019, ano anterior à pandemia de
covid-19.

Em 2021 registava-se no espaço comunitário um total de 596.975 estabelecimentos turísticos, o que
compara com 617.953 (como hotéis, pensões ou outro tipo de alojamento) no ano pré-pandemia.

Por Estado-membro da UE, no que toca às camas disponíveis para turismo no ano passado, Itália e
França representavam perto de um terço da capacidade total disponível, com cerca de 5,1 milhões de
camas cada, seguidas por Espanha (3,8 milhões de camas) e Alemanha (3,5 milhões). Portugal surgia na
11.ª posição, com 651 mil.

Já relativamente aos estabelecimentos turísticos, Itália também detinha o maior número (220 mil),
seguida pela Croácia (103 mil), por Espanha (56 mil) e ficando Portugal em 14.º lugar (7.046).

De acordo com o Eurostat, cerca de 75% das 591 milhões de noites passadas por hóspedes
internacionais em alojamento turístico na UE, em 2021, foram de turistas provenientes de Estados-
membros da UE, enquanto 16% foram passadas por turistas provenientes de outros países europeus,
dos quais quase metade era residente no Reino Unido.

O gabinete estatístico fala num "aumento substancial de 15 pontos percentuais no número de noites
passadas por turistas de Estados-membros da UE", face a uma diminuição de oito pontos percentuais
nas noites passadas por turistas de outros países europeus, o que se deveu à situação ainda registada

46/51



no ano passado de restrições de viagem devido à pandemia de covid-19.

Além disso, em 2021 só 8% das noites passadas em alojamentos turísticos da UE por hóspedes
internacionais foram de turistas de outras regiões, em comparação com 16% em 2019.

No ano passado, os turistas da América do Norte representaram 4% do total de noites passadas por
hóspedes internacionais em alojamentos turísticos da UE, enquanto os da Ásia representaram 2%, da
América Central e do Sul 1%, os de África quase 1% e os da Oceânia 0,2%.
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Hotéis do Algarve precisam de mais 8.000 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.

“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
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.
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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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Hotéis do Algarve precisam de mais 8.000 trabalhadores até
finais de 2023
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve estimou 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 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.  “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 empregados, precisando de aumentar em
cerca de 30% esse efectivo.  “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
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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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