
SIC NOTÍCIAS

21/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5970

REACH: -1

Funcionários da Ryanair em greve durante fim de semana - SIC
Notícias
Esperam-se constrangimentos em França, Espanha, Bélgica, Itália e Portugal.

A partir desta sexta-feira e até domingo os passageiros que têm voo marcado da Ryanair podem
enfrentar constrangimentos este fim de semana devido às greves de pilotos e tripulantes para este fim
de semana.

Vários sindicatos europeus de assistentes de bordo da Ryanair estão a pedir greves neste fim de semana
em França, Espanha, Bélgica, Itália e Portugal, enquanto um sindicato espanhol está a pedir 9 dias de
greve em julho no Easyjet.

As tripulações de cabine em Portugal vão parar nos dias 24, 25 e 26 de junho, enquanto em Espanha
convocaram greves para o período de 30 de junho a 2 de julho.

Já em Itália haverá uma greve dos pilotos e funcionários da Ryanair e Malta Air a 25 de junho, dia em
que param também os tripulantes da Ryanair em França. Neste último país, os tripulantes de cabine
associados do SNPNC-FO já estiveram em greve a 12 e 13 de junho.

Os funcionários da companhia aérea irlandesa exigem “a aplicação da lei laboral e o pagamento de horas
extraordinárias”, avisou o Sindicato francês de assistentes de bordo à

Em Portugal, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil já emitiu o pré-aviso para todos os
tripulantes de cabine.
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ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2
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REACH: -1

Caos nos aeroportos europeus ameaça tranquilidade das férias
de verão - SIC Notícias
Por toda a Europa há relatos de longas filas nos aeroportos.

A falta de funcionários nos aeroportos e nas companhias aéreas está a provocar o caos em alguns
aeroportos europeus. Uma situação que pode piorar durante o verão com várias greves anunciadas.

Em Amsterdão, formaram-se filas com milhares de passageiros devido à falta de funcionários de
segurança e de tratamento de bagagens. Mas este não é o único problema. Ao mesmo tempo, a
EasyJet anunciou que irá cancelar uma série de voos durante o verão por falta de funcionários.

Amesterdão não é caso único. Nos últimos dias, em Londres, houve mesmo quem tenha tido que
esperar três horas pela chegada da mala. O aeroporto londrino de Heathrow viu-se mesmo forçado a
pedir às companhias aéreas que cancelassem 10% dos voos previstos.

Cenário que pode voltar a repetir-se, já que o pessoal de terra da British Airways em Heathrow tem
prevista uma greve no próximo mês para reivindicar aumentos salariais.

Também aqui as companhias low cost garantem ter problemas em arranjar pessoal para garantir as
escalas de Verão. Os pilotos da Ryanair vão estar em greve na Bélgica de 24 a 26 de junho. Os
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tripulantes de cabine também tem greves marcadas para junho e julho em Itália, França, Portugal,
Bélgica e Espanha.

Em Paris, desde de 9 de junho e pelo menos até ao final deste mês, os trabalhadores do principal
aeroporto de França estão em greve por melhores condições de trabalho e aumentos salariais. O
Charles de Gaulle tem visto diariamente 25% dos voos cancelados.

Para além de tudo isto, um pouco por toda a Europa há falta de funcionários de segurança e controlo de
fronteiras nos aeroportos.
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SUL INFORMAÇÃO

22/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve vai ter um passe único para todos os meios e operadores
de transportes
Memorando de entendimento para criação do Passe Intermodal do Algarve foi assinado

Quantos passes são precisos para ir de transportes públicos, todos os dias, desde Alcoutim até Bordeira,
em Faro? Ou de Monchique até Vilamoura? Hoje, são precisos «dois ou três», para estas e muitas outras
deslocações intermunicipais no Algarve. Mas, dentro de cerca de um ano, qualquer pessoa poderá
adquirir um passe intermodal, que permitirá, na sua modalidade mais abrangente, usar qualquer meio de
transporte em toda a região.

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e as entidades gestoras dos diferentes serviços de
transportes rodoviários da região, incluindo as autarquias com circuitos de transportes urbanos,
assinaram esta segunda-feira, dia 20 de Junho, um memorando de entendimento para a criação do
Passe Intermodal do Algarve.

Estes novos passes, que António Pina, presidente da AMAL, espera ter «disponíveis no primeiro semestre
do próximo ano», permitirão que a região algarvia seja a primeira do país, depois das áreas
metropolitanas de Lisboa e do Porto, a ter um documento único para circular em transportes públicos
rodoviários, ferroviários e fluviais.

Para o responsável máximo pela Comunidade Intermunicipal do Algarve, este «é mais um passo na
construção de um projeto comum de mobilidade, gerido pela AMAL», embora, para já, o protocolo
apenas inclua os transportes rodoviários.

«Espero que, depois, culmine no facto de sermos também a autoridade de transportes ferroviários. Para
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sermos mais eficazes na gestão dos transportes públicos no Algarve, é preciso compatibilizar os meios»,
ilustrou António Pina, à margem do seminário “Os Desafios da Mobilidade”, que juntou diversas entidades
na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, e contou com a presença de Jorge Delgado,
secretário de Estado da Mobilidade Urbana.

O passe intermodal que vai ser lançado «é uma forma de compatibilizar os meios de transporte e de
facilitar a vida ao utilizador, que não tem de andar a comprar dois ou três passes».

As pessoas também podem escolher qual o zonamento que mais lhes convém, ou seja, «uma solução à
sua medida».

Mas o que é que isto implica, na prática?

Segundo Avelino Oliveira, direto da OLV, a consultora que estudou e preparou o terreno para a criação
do Passe Intermodal do Algarve, implicou um árduo e complicado trabalho.

Afinal, estamos a falar de uma dezena de operadores, desde o Vamus, que já resulta de uma concessão
da AMAL na qualidade de Autoridade de Transportes Rodoviários, no Algarve, até aos prestadores de
serviços e os circuitos concelhios, passando pela CP, que também se pretende que adira ao passe
intermodal.

«Não foi fácil encontrar um modelo, mas o Algarve tem condições únicas para rapidamente implementar
o intermodal, porque, na verdade, existe uma boa articulação entre os operadores de transporte,
nomeadamente no modo rodoviário», disse.

O consultor, que apresentou o projeto durante a sessão, explicou que um dos grandes desafios foi o
zonamento, ou seja, a definição das diferentes áreas em que estes passes únicos terão validade.

A população poderá, desde logo, comprar passes de âmbito concelhio, que lhes permitem deslocar-se
para qualquer local do município em causa, independentemente de qual for o operador. Também está
previsto um sistema sub-municipal, para áreas específicas dentro de um concelho, caso venha a
justificar-se.

Há, também, dois níveis de zonas intermunicipais.

Na zona Intermunicipal I, há três sub-áreas: o Barlavento e o Sotavento Algarvios, com os concelhos
que pertencem a cada uma destas unidades territoriais, e o Algarve Central, uma zona que se sobrepõe,
em parte, tanto à do  Barlavento, como à do Sotavento.

Há ainda a zona Intermunicipal II, que tem duas áreas: a união entre o Barlavento e o Algarve Central e a
junção desta última com o Sotavento Algarvio.

O zonamento tem no “topo” a área denominada CIM, correspondente a todo o território do Algarve.

Agora, falta definir o preço para cada um dos passes únicos: os «números terão ainda de ser afinados»,
mas não se deverão afastar muito dos que são praticados em Lisboa e Porto.

Para isso,  é preciso criar um modelo que não castigue nem os parceiros privados, nem as autarquias,
que receberam do Governo a competência ao nível dos transportes públicos.
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«Não podem ser só as autarquias a suportar. Isto é uma competência que o Estado transferiu para as
autarquias. E as transferências de competências não têm por base ser uma sobrecarga para o erário
público», disse António Pina.

«O dinheiro está a chegar através do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos
(PART), mas começa a não ser suficiente e, certamente, não será suficiente para este novo modelo»,
acrescentou.

«Mas acreditamos que se as coisas forem bem apresentadas e houver uma lógica, haverá uma grande
disponibilidade do Governo para rever as verbas, porque entramos num outro nível de complexidade e
isso motiva a alteração dos valores a atribuir», concluiu o presidente da AMAL.

O memorando foi assinado por António Pina, por representantes dos executivos camarários de Albufeira,
Faro, Olhão, Tavira, Portimão e Loulé, e por David Pedrosa, administrador do Grupo Barraqueiro, como
representante dos operadores de transportes da região Vizur, Eva, PXM, Translagos e Sandbus.

Fotos: Hugo Rodrigues | Sul Informação
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BARLAVENTO

22/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Aeroporto de Faro passa a Aeroporto Gago Coutinho
Uma vez emitida a autorização, a ANA Aeroportos comunicará à NAV Portugal -
Navegação Aérea a alteração, para atualização da informação pública aeronáutica.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

22/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

“Não vai ser um verão fácil” nos aeroportos | “Mais do que duas”
companhias lutaram pelos “slots”
A aviação está a enfrentar um problema “nunca” antes vivido no setor: a falta de
funcionários na segurança, no tráfego aéreo e de “handling”.
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DN

22/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIANA COELHO DIAS

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

TAP: 82% dos trabalhadores continuarão a sofrer Corte
“Qualquer interrupcção será crítica para o futuro da T AP", sublinha a CEO da companhia
aérea,
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PÚBLICO

22/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA LOPES

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

GNR, PSP e PJ querem receber pessoal do SEF mas não sabem
quem nem quantos
Só 19 polícias aceitaram comissão de serviço para Äcarem sob as ordens do SEF no
aeroporto de Lisboa. Forças de segurança queixam-se de não terem acesso às 23 bases
de dados do SEF
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PÚBLICO

22/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Açores começam a cobrar taxa turística em 2023
Os turistas que visitem os Açores, a partir de 2023, vão pagar uma taxa turística de um
euro por dormida
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RTP 1

21/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 36484

REACH: -1

A easyJet criticou a falta de investimentos no aeroporto de Lisboa
A easyJet criticou a falta de investimentos no aeroporto de Lisboa

A easyJet criticou a falta de investimentos no aeroporto de Lisboa
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RTP 1

21/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 99754

REACH: -1

A presidente da TAP pediu aos sindicatos para manterem a paz
social na empresa
A presidente da TAP pediu aos sindicatos para manterem a paz social na empresa

A presidente da TAP pediu aos sindicatos para manterem a paz social na empresa
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TVI

21/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e fronteiros
promete assumir todas as responsabilidades se voltarem a surgir
falhas no aeroporto de Lisboa
O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e fronteiros promete assumir todas as
responsabilidades se voltarem a surgir falhas no aeroporto de Lisboa

O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e fronteiros promete assumir todas as responsabilidades se
voltarem a surgir falhas no aeroporto de Lisboa
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SIC

21/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 102470

REACH: -1

Como já fomos percebendo, a falta de funcionários nos
aeroportos e nas companhias aéreas está a provocar momentos
de caos em alguns aeroportos europeus
Como já fomos percebendo, a falta de funcionários nos aeroportos e nas companhias
aéreas está a provocar momentos de caos em alguns aeroportos europeus

Como já fomos percebendo, a falta de funcionários nos aeroportos e nas companhias aéreas está a
provocar momentos de caos em alguns aeroportos europeus
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SIC

21/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 102470

REACH: -1

A easyjet responsabilizou Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e
o Governo pelo caos no aeroporto de Lisboa e diz que há uma
guerra social
A easyjet responsabilizou Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o Governo pelo caos no
aeroporto de Lisboa e diz que há uma guerra social

A easyjet responsabilizou Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o Governo pelo caos no aeroporto de
Lisboa e diz que há uma guerra social

21/26



RTP 3

21/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 18/20

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 23548

REACH: -1

O diretor geral da easyjet Portugal espera que o processo de
transferência dos 18 slots horários da TAP no aeroporto de
Lisboa esteja concluído até ao início de Setembro
O diretor geral da easyjet Portugal espera que o processo de transferência dos 18 slots
horários da TAP no aeroporto de Lisboa esteja concluído até ao início de Setembro

O diretor geral da easyjet Portugal espera que o processo de transferência dos 18 slots horários da TAP
no aeroporto de Lisboa esteja concluído até ao início de Setembro
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JORNAL DE NOTÍCIAS

21/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

EasyJet pede que Governo e SEF cheguem a consenso para não
afetar passageiros
O diretor-geral da easyJet Portugal, José Lopes, apelou, esta terça-feira, para que o
Governo e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) cheguem a um consenso, para
que a operação no verão e os passageiros não sejam afetados.

O diretor-geral da easyJet Portugal, José Lopes, apelou, esta terça-feira, para que o Governo e o Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) cheguem a um consenso, para que a operação no verão e os
passageiros não sejam afetados.

"Quando temos a decorrer uma guerra social entre duas entidades [Governo e SEF] é mais difícil de
prever em que momento vai haver impacto na operação", defendeu o responsável para Portugal da
companhia aérea britânica, em conferência de imprensa, que destacou a questão do controlo de
fronteiras nos aeroportos portugueses como "o grande problema para este verão".

"O nosso apelo é que ambas as partes cheguem a um consenso e resolvam o seu problema sem afetar
os passageiros", acrescentou José Lopes.

Em 12 de junho, a ANA Aeroportos adiantou que tempos de espera na área das chegadas do aeroporto
de Lisboa ultrapassaram as três horas nesse dia, devido à "insuficiência de recursos e de postos de
controlo de fronteira SEF em funcionamento".

Recentemente foram implementadas várias medidas imediatas, entre as quais o reforço do aeroporto de
Lisboa com 25 inspetores do SEF - 55 no total em todos os aeroportos -, que se mantêm em funções
até ao final da vigência do plano de contingência implementado pelo Ministério da Administração Interna,
e que contarão com reforços pontuais, através do recurso às escalas de prevenção e aos elementos a
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destacar pela Frontex.

Face ao recente anúncio de que a easyJet vai reduzir a capacidade de transporte este verão, devido à
grande escassez de funcionários no setor da aviação e para a evitar o caos que se tem verificado nas
últimas semanas nos aeroportos, José Lopes adiantou que, até ao momento, o impacto esperado em
Portugal implica apenas o cancelamento de oito voos, até ao final do verão.

José Lopes explicou que se trata de um problema "exógeno", que resulta da falta de trabalhadores que
prestam assistência em aeroportos e que afetará de forma mais expressiva os aeroportos de Londres
Gatwick e Amesterdão, onde a capacidade para o verão foi reduzida e levou, consequentemente, a uma
série de cancelamentos adicionais.

O responsável antecipou "um verão difícil" nos aeroportos e garantiu que estão a ser levadas a cabo
conversações com todos os intervenientes, por toda a Europa, para fazer face ao problema.
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O ALGARVE

21/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços reúne-se
com Associações da Região do Algarve - O Algarve
No âmbito da intenção da Secretária de Estado do T urismo, Comércio e Serviços
pretender reunir com várias Associações do Algarve, foram efetuadas um conjunto de
reuniões regionais, com o intuito de se conseguir obter uma visão mais profunda das
adversidades que afetam os diversos setores.

No âmbito da intenção da Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços pretender reunir com
várias Associações do Algarve, foram efetuadas um conjunto de reuniões regionais, com o intuito de se
conseguir obter uma visão mais profunda das adversidades que afetam os diversos setores.

A presente reunião realizou-se no passado dia de ontem, 20 de junho, pelas 15h45 no Auditório da
Região de Turismo do Algarve, contou com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Comércio e
Serviços – Rita Marques, do Presidente da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve
(ACRAL) – Miguel Morgado Henriques, do Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal (CCP) – João Vieira Lopes, do Presidente da AlgFuturo – União Empresarial do Algarve – José
Vitorino e também o Diretor Operacional da Região de Turismo do Algarve – Duarte Padinha.
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Estiveram também presentes vários empresários do setor do Comércio e Serviços, associados da
ACRAL, onde tiveram a oportunidade de expor os inúmeros obstáculos que enfrentam na atual
conjuntura económica em que estamos a viver.

O principal objetivo desta reunião foi o de debater temas relevantes no que diz respeito ao sector do
comércio e serviços.

ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve
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