
JORNAL DE NOTÍCIAS

30/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOFIA LUZ

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Dezenas de direções regionais extintas até 2024
CCDR vão receber competências da Educação, Saúde, Formação, Floresta, Cultura e
Turismo
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA TROCADO MARQUES

FAV: 3

AVE: € 9000

REACH: 35000

Câmaras fazem marcação cerrada a autocaravanistas
São cada vez mais e a pandemia só fez subir os números
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JORNAL I

30/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • AEROPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOSÉ MIGUEL PIRES

FAV: 3

AVE: € 5685

REACH: 14000

Depois do ‘caos’, Governo aciona plano para evitar repetições
Um plenário de um dos sindicatos do SEF causou graves bloqueios no serviço de controlo
de fronteiras do Aeroporto de Lisboa.
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DN

30/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Governo avança com plano para travar bloqueios nos aeroportos
José Luís Carneiro considerou “muito sério” o que aconteceu ontem no Aeroporto de
Lisboa, devido a um plenário de trabalhadores do SEF
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JORNAL DE NEGÓCIOS

30/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • ELEVADOR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 900

REACH: 3700

José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna
O Governo até tem feito os possíveis para minimizar os problemas que podem surgir
pelas limitações do aeroporto de Lisboa perante o acréscimo de turistas a viajar para
Portugal mas a imagem que o SEF está a passar do país é demasiado negativa
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TSF ONLINE

30/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Governo apresenta plano de contingência para evitar bloqueios
nos aeroportos
Mais de quatro mil passageiros foram afetados pelo plenário dos trabalhadores do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O ministro da Administração Interna anunciou que será apresentado esta semana um plano de
contingência para evitar bloqueios nos atendimentos dos aeroportos, como o verificado este domingo,
devido a um plenário de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em declarações aos jornalistas em Lamego, à margem das celebrações do Dia Nacional do Bombeiro,
José Luís Carneiro considerou que foi "muito sério" o que aconteceu no aeroporto de Lisboa, com
passageiros de voos internacionais de fora da Europa a terem de esperar várias horas no controlo dos
passaportes.

"O direito à realização dos plenários é um direito inalienável dos trabalhadores, contudo, é muito
importante em cada momento avaliar o exercício desse direito", defendeu.

O governante disse que o exercício deste direito não pode colocar em causa "outros valores também
muito importantes, nomeadamente os valores relativos ao interesse do país e à imagem que o país dá
para os milhares de turistas que procuram Portugal e que não compreendem como é que podem estar
três, quatro horas, à espera no aeroporto".

Neste âmbito, José Luís Carneiro adiantou que, durante esta semana, será apresentado "um plano de
contingência que vai mobilizar vários meios".

"Vai mobilizar recursos humanos que vamos recrutar em várias estruturas de trabalhadores do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras de todo o país, para reforçar o contingente disponível nos aeroportos de
Lisboa, Porto, Faro, Açores e Madeira", explicou.

Segundo o ministro, será também reforçada "a integração dos agentes da Polícia de Segurança Pública
no apoio ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para garantir uma resposta mais célere",
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concretamente "no encaminhamento para as 'boxes' de serviço na primeira linha de apoio e de entrada
no país".

"Contamos também, felizmente, com muitos dos trabalhadores e dos profissionais do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras que não concordam com aquilo que hoje foi feito, que foi marcar um plenário
de trabalhadores entre as 09:00 e as 11:00", afirmou José Luís Carneiro, acrescentando que se sabe
"que é o período em que chega maior número de turistas" a Portugal".

Segundo o governante, "entre as 09:00 e as 11:00 chegam entre 3.500 e 4.000 passageiros" o que
significa que, "se nessas horas houver trabalhadores que bloqueiam o atendimento", estarão "a contribuir
para criar dificuldades acrescidas, incompreensíveis, ao regular funcionamento do aeroporto".

"É necessário mesmo promovermos uma reestruturação do funcionamento do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras", frisou.

Isto porque, justificou, apesar de se tratar de direitos fundamentais, "o país não pode bloquear porque se
entende convocar um plenário de trabalhadores para uma hora em que o país mais é procurado por
parte dos visitantes de todos os países do mundo que querem conhecer Portugal e que têm de Portugal
uma imagem muito positiva".

O ministro da Administração Interna disse que, até agora, se formaram 85 agentes e militares da Polícia
de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana.

"Temos mais 120 agentes da Polícia de Segurança Pública em formação e, até julho, começarão a entrar
e a operar na primeira linha de atendimento do aeroporto, em apoio e ao pedido efetuado pelo Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras" e sob a sua supervisão operacional, explicou.

Em resposta à agência Lusa, o SEF disse ser "alheio" à iniciativa e admitiu que "a reunião de
trabalhadores terá afetado mais de 4.500 passageiros", segundo estimativas da ANA Aeroportos.

No aeroporto de Lisboa, a Lusa falou com alguns dos passageiros afetados, que confirmaram ter
esperado mais de quatro horas em "filas completamente desorganizadas".
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Plenário do SEF causou demoras de cinco horas
Governo promete plano de contingência para evitar bloqueios como o que ontem afetou
cerca de 4500 pessoas que chegaram ao aeroporto de Lisboa

13/24



14/24



TSF ONLINE

29/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Plenário de trabalhadores do SEF provoca longas filas de espera
no aeroporto de Lisboa
Nas redes sociais, a T AP avisou os seus clientes que este plenário poderá ″causar
perturbações e atrasos na operação das companhias aéreas″.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirmou que um plenário de um sindicato, realizado entre
as 06h00 e as 09h00 deste domingo, está a provocar filas de espera de quatro ou cinco horas com
centenas de pessoas na zona de chegadas do aeroporto de Lisboa.

Os passageiros são todos provenientes de voos internacionais (fora da Europa) e, para poderem entrar
em Portugal, precisam de passar pelo controlo de fronteiras.

Em comunicado, o SEF informa que no intervalo de tempo do plenário "foi possível assegurar os serviços
mínimos, nos termos da lei".

"De acordo com estimativa da ANA Aeroportos, esta reunião de trabalhadores terá afetado mais de
4500 passageiros. Como ocorre nestas situações, o SEF comunicou antecipadamente à ANA Aeroportos
e às companhias aéreas, tendo a primeira efetuado um alerta sobre a mesma, no sítio do aeroporto,
para a possibilidade de constrangimentos no controlo de fronteiras. A Direção Nacional do SEF é alheia a
esta iniciativa que decorre do exercício de direitos sindicais", acrescenta.

A TAP avisou os seus clientes que a realização de "um plenário dos agentes do SEF pode causar
constrangimentos e tempos de espera mais prolongados no controlo de fronteiras, podendo causar
perturbações e atrasos na operação das companhias aéreas".

No Twitter, a companhia aérea garante tomar "todas as medidas para mitigar o efeito desta ação junto
dos seus passageiros com voos este domingo".

Em declarações à TSF, o presidente do sindicato dos inspetores de investigação, fiscalização e fronteiras
esclarece que o plenário foi organizado depois de os funcionários do SEF terem feito um abaixo-assinado
a pedir que fossem ouvidos pelos sindicatos. Renato Mendonça confirma que, na base da reunião, está a
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incerteza em torno da extinção do serviço, já anunciada pelo Governo e adiada duas vezes.

"O Governo não define o que vai acontecer com o futuro dos inspetores quando a lei entrar em vigor na
sua plenitude. Toda esta intranquilidade que é gerada por toda uma carreira que não sabe o que se vai
passar no dia de amanhã", defende.

Renato Mendonça pede que o Governo explique o vai acontecer aos trabalhadores. O presidente do
sindicato organizador deste plenário afirma que há falta de funcionários para cumprir o controlo de
fronteiras, algo que ajudou a que fossem longas as filas, esta manhã, no aeroporto de Lisboa. Uma
situação agravada pelo plenário organizado pelo sindicato.

"Estamos a falar de uma fronteira de chegada em que existem 16 posições de passagem de fronteira
onde os passageiros são controlados. A entidade gestora aeroportuária coloca 20 voos diariamente, em
determinadas horas, a aterrar no espaço de uma hora. Vinte voos são cerca de quatro ou cinco mil
passageiros. Com 16 posições abertas para escoar quatro ou cinco mil passageiros e fazer um controle,
não estamos de uma fila de supermercado, estamos a falar do controle de uma fronteira externa",
refere.

Questionado sobre o anúncio feito no início da semana de que o SEF iria reforçar os meios nos
aeroportos, com meios próprios e o apoio da PSP, Renato Mendonça tem dúvidas.

"Se a lei não entra em vigor, como é que vão colocar outras forças de segurança nos postos de fronteira
do país? O que é que o Governo pretende com isto? Substituir-nos ainda antes de nos dar a conhecer
aquilo que nos vai acontecer no futuro?", questiona, acrescentando que já houve a "oportunidade de
explicar [a situação] ao senhor ministro, o qual diz que quer levar com tranquilidade todo este processo
de transição, mas o facto é que o único elemento que está a causar uma instabilidade no seio da carreira
é o próprio Governo".

* Notícia atualizada às 15h20
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DN

30/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Portugal é o caminho, mas prepare-se para os buracos
Por Joana Petiz
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NOTÍCIAS AO MINUTO

28/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4978

REACH: -1

EasyJet vai cancelar mais de 200 voos nos próximos dez dias
Em causa estão viagens a partir do aeroporto de Gatwick, em Londres, entre os dias 28
de maio e 6 de junho.

A companhia de baixo custo easyJet deverá cancelar mais de 200 voos nos próximos dez dias devido a
atrasos nos aeroportos e outras restrições, afirmou a empresa em comunicado.

No documento, a easyJet detalha que terá de cancelar cerca de 24 voos por dia, a partir do aeroporto
de Gatwick, em Londres, entre hoje, dia 28 de maio, e 6 de junho.

"Lamentamos muito o aviso tardio de alguns destes cancelamentos e a inconveniência causada aos
clientes com reserva nesses voos", diz o comunicado, citado pela agência Reuters.

Os passageiros têm a opção de remarcar o seu voo ou receber o reembolso e solicitar uma
compensação de acordo com os regulamentos.

Isto acontece depois de, na passada quinta-feira, a companhia ter sido forçada a cancelar cerca de 200
voos devido a problemas informáticos.

A companhia aérea europeia tem sido atingida por uma série de problemas desde que foram levantadas
as restrições associadas à pandemia. Recentemente, removeu seis assentos de algumas aeronaves
A319 para reduzir a tripulação necessária. Enquanto isso, muitos aeroportos britânicos lutam por
recrutar pessoal de terra suficiente.
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PÚBLICO

28/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 5

AVE: € 3800

REACH: 15000

TAP baixa prejuízos para 121,6 milhões no primeiro trimestre do
ano
A presidente executiva, Ourmières-Widener, fala de “progressos significativos na
execução” do plano de reestruturação
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JORNAL DE NOTÍCIAS

28/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • A ABRIR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

TAP: a verdade não dói nada
Por: Pedro Ivo Carvalho
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NIT

27/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NA CIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SARA LOPES

FAV: 5

AVE: € 3086

REACH: 72118

Adeus filas na nacional 125: já pode comprar o passe turístico do
Algarve por 35€
É válido em todas as linhas de autocarros “Vamus Algarve”, da Eva C liffs Line e no serviço
Aerobus do aeroporto de Faro.
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O Algarve é a região para onde todos querem ir nos dias quentes de verão. A azáfama de turistas
portugueses e estrangeiros congestionam as estradas e o suposto serem umas férias descansadas,
podem implicar passar muito tempo em filas intermináveis. Afinal, ninguém quer perder uma hora à
procura de estacionamento perto das praias ou outros pontos turísticos.

Com o novo passe turístico de transporte, pode deixar o carro em casa e aproveitar as férias sem
preocupações. Sem um número limite de viagens, permite aceder a todas as linhas de autocarros
“Vamus Algarve”, a nova rede de transportes da região que entrou em funcionamento no final do ano
passado.

Este título inclui ainda o serviço Aerobus, que liga o aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira,
Lagoa, Portimão e Lagos, bem como a nova linha EVA Cliffs Line, “que transporta o viajante por alguns
dos pontos turísticos do destino em modo hop on hop off”. 

O cartão é válido por um período de três ou sete dias a partir da primeira validação nas linhas regulares
da “Vamus Algarve” e já está à venda nos 20 postos da Região de Turismo do Algarve (RTA).

O passe turístico de três dias tem um custo de 35€, enquanto que o de sete dias pode ser adquirido por
45€. Os horários dos transportes podem ser consultados online. 

“Ligamos o Algarve de uma ponta à outra” é a assinatura do novo serviço “Vamus Algarve”, da empresa
Eva, que está em operação desde dezembro, foi “pensado para residentes e turistas que procuram o
autocarro como meio de transporte” e proprociona à região “uma oferta mais vasta, com novas linhas,
horários e frota modernizada”.
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https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/289/postos-de-turismo.aspx
https://vamusalgarve.pt/#/pt/vamus algarve/schedules

