
CORREIO DA MANHÃ

14/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 7071

REACH: 126935

Sindicato da PSP realiza protestos nos aeroportos de Lisboa,
Porto e Faro em julho e agosto
Dias em que vão realizar-se os protesto serão ainda decididos pela ASPP.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) anunciou hoje que vai realizar vários
protestos nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, durante os meses de julho e agosto, para denunciar
os problemas que afetam os polícias. Em causa, segundo disse à Lusa o presidente da ASPP, os baixos
salários dos polícias, a falta de atratividade e de candidatos para a Polícia de Segurança Pública, bem
como "a falta de informação sobre os impactos da reestruturação do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras na PSP". "Vamos desenvolver, durante os meses de julho e agosto, nos aeroportos, um
conjunto de iniciativas para sensibilizar os turistas e as populações para os problemas que afetam os
polícias e que são estruturais e estão na base de muito daquilo do que se está a passar atualmente na
PSP", afirmou Paulo Santos. Os protestos nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, que vão passar por
concentrações e distribuição de panfletos, foram decididos numa reunião da direção da ASPP. O
presidente do maior sindicato da PSP disse também que estas concentrações têm como objetivo solicitar
ao Governo a necessidade de alterar as tabelas remuneratórias e aumentar a atratividade da profissão,
uma vez que não têm surgido candidatos para a PSP "em número suficiente para ocupar as vagas".
Segundo Paulo Santos, a falta de candidatos para a PSP é um "problema gravíssimo", estando neste
momento a decorrer um processo de recrutamento e "os números estão muito abaixo daquilo que era o
desejável devido à falta de atratividade". Além da necessidade de aumentar os salários dos polícias, as
concentrações nos aeroportos também acontecem devido à falta de informação da reestruturação que
se está a passar no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e vai afetar a PSP. "A questão da
reestruturação do SEF não está clara. Queremos saber de que forma o SEF vai integrar agentes da PSP
ao nível do estatuto, quem vai perder o direito à greve e ao nível das tabelas remuneratórias. Não
conseguimos entender como um serviço policial vai ser desenvolvido por dois profissionais sendo que um
deles tem uma tabela remuneratória mais elevada em relação à PSP, isto era importante clarificar",
precisou. Os dias em que vão realizar-se os protesto serão ainda decididos pela ASPP. O plano de
contingência para os postos de fronteira dos cinco aeroportos portugueses para o período de junho a
setembro de 2022 abrange 168 agentes da PSP, que vão passar a estar sob o comando operacional do
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SEF no controlo de passageiros. Também no âmbito da extinção do SEF, que foi adiada até à criação da
Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, as competências policias do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras vão passar para a PSP, GNR e Polícia Judiciária. A PSP vai ficar com o controlo dos aeroportos,
estando os agentes a receber formação para esse efeito. 
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PÚBLICO

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

O Algarve não é uma empresa de prestação de serviços
Por: Carmo Afonso
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DN

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1120

REACH: 4100

Faltam pessoas, faltam soluções (I)
Por: Cristina Siza Vieira
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JORNAL DE NEGÓCIOS

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA ALMEIDA

FAV: 3

AVE: € 7010

REACH: 3700

Preço de metade do cabaz de compras já subiu mais de 5% |
Espiral de inflação pelos salários? Ainda não
Produtos alimentares e energéticos são os mais afetados pela escalada da inflação, mas
os preços estão a subir em todas as categorias de bens e serviços, incluindo as
consideradas mais “estáveis” como a educação e a saúde. Preço dos combustíveis
disparou | O  aumento dos salários pode levar a uma espiral inflacionista? A questão
divide académicos e políticos, mas para já nada aponta para uma espiral inflacionista, diz
BIS.
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PÚBLICO

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SUPLEMENTO

IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Lagos assume liderança num Algarve cada vez mais
empreendedor
A região do Algarve deixou de ser um destino meramente turístico. Hoje, é a escolha
privilegiada para muitos portugueses e estrangeiros que, potenciados pelo teletrabalho,
veem nesta geografi a um excelente local para desenvolver a sua atividade profissional.
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JORNAL I

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

Ryanair. Subida do preço dos combustíveis vai levar a aumento
de tarifas
Sindicato dos tripulantes avançou com greve na Ryanair este mês
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DN

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1743

REACH: 4100

Ministro admite recusa de voos em Lisboa em 2023
Pedro Nuno Santos promete novidades sobre o novo aeroporto para os próximos dias
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PÚBLICO

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Ministro Pedro Nuno Santos alerta que aeroporto de Lisboa pode
recusar voos já no próximo ano
O ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou ontem que o
Aeroporto Humberto Delgado está esgotado e que no próximo ano é provável que tenha
de recusar voos, caso se confirmem as expectativas optimistas sobre o turismo para
2023
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JORNAL DE NEGÓCIOS

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMAS NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Ministro admite que Lisboa recuse voos no próximo ano
O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou que o aeroporto de Lisboa poderá
ter de recusar voos no próximo ano, com a recuperação do turismo, apelando a um
consenso alargado sobre a construção do novo aeroporto.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Aeroporto de Lisboa em risco de recusar voos
Ministro alerta para problemas a partir do próximo ano
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • SOBE E DESCE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

Pedro Nuno Santos
Ministro das Infraestruturas
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JORNAL I

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

Aeroporto de Lisboa está esgotado, diz Pedro Nuno Santos
Estudo sobre a localização do aeroporto é a última polémica
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