
EXPRESSO

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Querem trabalhadores? Paguem-lhes mais
Por: Daniel Oliveira
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EXPRESSO

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO DIOGO CORREIA

FAV: 5

AVE: € 29750

REACH: 58000

“Sem dúvida”, PSD e Governo têm de entender-se sobre
aeroporto
Entrevista a Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
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RENASCENÇA ONLINE

24/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Vistos para a procura de trabalho em Portugal ajudam empresas
do turismo - Renascença
Francisco Calheiros, presidente da Confederação do T urismo de Portugal, comentou o
diploma aprovado a semana passada pelo governo.

“Ainda não é uma medida estrutural, é delimitada a seis meses (120 + 60 dias) e elimina as quotas de
imigração, mas é uma medida que a CTP pedia há muito ao governo”.

Foi assim que Francisco Calheiros, presidente da CTP – Confederação do Turismo de Portugal -se referiu
nos 10º Workshops Internacionais de Turismo Religioso, que decorrem em Fátima, ao diploma aprovado
a semana passada pelo governo e que facilita a entrada de estrangeiros em Portugal para trabalhar.

A justificação dada pelo governo refere a agilização, simplificação e desburocratização da mobilidade de
trabalhadores migrantes, bem como a necessidade de dar resposta à escassez de mão-de-obra sentida
em muitos setores e especialmente no turismo.

Para o líder da confederação, é uma boa medida, “imediata e que vem facilitar muito a vida das
empresas de turismo, com a contratação de profissionais estrangeiros, numa altura em que se assiste a
um grave problema de escassez de mão de obra na atividade turística”.

Francisco Calheiros manifestou-se também bastante otimista quanto à retoma que já se verifica,
lembrando os bons resultados do mês de abril (que incluíram a Páscoa) e que já foram superiores aos do
mesmo mês de 2019. “Estou otimista que os dados de 2022 vão superar os de 2019, o melhor ano
turístico de sempre”, referiu na sua intervenção.

O presidente da CTP não esqueceu, no entanto, os problemas (para além da falta de mão de obra) que
atingem o setor: a necessidade de capitalização das empresas do setor que foi mais atingido pela
pandemia, os problemas com o SEF no aeroporto de Lisboa e a necessidade de avançar urgentemente
para a construção de um novo aeroporto. “É uma vergonha. Como é que andamos há 50 anos a discutir
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o novo aeroporto e se continua sem uma solução?” questionou mais uma vez Francisco Calheiros.

A questão do aeroporto foi também referida por Alexandre Marto Pereira, CEO do Grupo Hotéis de
Fátima e que desta vez marcou presença nos

Workshops Internacionais de Turismo Religioso em representação do presidente da Entidade Regional de
Turismo do Centro, Pedro Machado, retido por atraso de voos.

Ainda assim, o empresário admitiu que mesmo havendo problemas no aeroporto de lisboa, em nada se
comparam com os que se têm vivido nos últimos tempos em vários aeroportos do mundo e que põem
em causa o tráfego aéreo e a circulação de pessoas.

Reconhecendo a recuperação do turismo a nível nacional e global, Alexandre Marto Pereira alertou para a
necessidade de “temperar o discurso da euforia porque a recuperação não é homogénea”.

No turismo religioso e particularmente para Fátima, com turistas de idade mais elevada, que depende
muito de viagens em grupo e de longa distância, e a dificuldade que alguns mercados têm em arrancar, a
retoma é mais lenta.

E referiu dados concretos: o mercado brasileiro, em abril, ainda ficou 20% abaixo do geral do país, o
mercado asiático e especialmente o da Coreia do Sul que em 2019 já significava 100 mil noites para
Fátima, ainda está parado. Por outro lado, do mercado polaco vêm boas notícias: em abril conseguiu
resultados 16% superiores aos de 2019.

Alexandre Marto Pereira, que também já foi responsável pela organização deste evento, frisou o papel
que os Workshops Internacionais de Turismo Religioso, organizados pela ACISO – Associação
Empresarial Ourém-Fátima - têm para o crescimento deste produto turístico e para a Região de Turismo
do Centro.

O próximo desafio é a Jornada Mundial da Juventude que o empresário considera que vai ter “um grande
impacto nacional e se calhar, ibérico”.

Na sessão participou também a Secretária de Estado do Turismo. Rita Marques fez questão de sublinhar
as previsões do Banco de Portugal para 2022 que apontam para 104,2% dos resultados de 2019. Mas
também diz estar ciente dos problemas e desafios que o setor enfrenta. ”Os dossiers são densos e
complexos; é preciso reflexão, mas sobretudo, ação”. E garantiu que todos os dias trabalha para os
tentar ultrapassar
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JORNAL ECONÓMICO

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PROTAGONISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ISABEL PATRÍCIO

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Empresários elogiam facilitação de vistos, mas pedem celeridade
Da agricultura ao turismo, passando pela indústria, a reação é comum: as mudanças aos
vistos anunciadas pelo Governo são importantes para mitigar falta de mão-de-obra, mas
é preciso que processos sejam ágeis.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

23/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4978

REACH: -1

Turismo inclusivo "pode trazer muito retorno" a Portugal
A secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência considerou hoje que o
grande desafio no turismo acessível para todos (inclusivo) passa por os empresários
perceberem que esta é uma área que gera valor e rentabilidade.

O turismo inclusivo, segundo Ana Sofia Antunes, "pode trazer muito retorno e crescimento económico
ao país".

A governante, que falava nos Paços do Concelho da Lousã, no encerramento da conferência "Região de
Coimbra: Destino Acessível", promovida pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra,
salientou que Portugal não pode "desperdiçar" este mercado.

De acordo com a secretária de Estado da Inclusão, os estudos mostram que na Europa existem 127
milhões de pessoas com deficiências e incapacidades que anualmente viajam.

"Estas pessoas não viajam sozinhas, só para se ter ideia do mercado que estamos a desperdiçar", disse
Ana Sofia Antunes, realçando que este segmento é aquele "que viaja mais, por mais tempo, tem mais
condições económicas para gastar dinheiro e que volta e é mais fiel quando é bem tratado".

Na sua intervenção, frisou que o turismo acessível a todos não é "para pessoas em cadeira de rodas",
salientando que o mercado é constituído, "mais do que pessoas com deficiência, por pessoas com
incapacidades resultantes da idade, que vão querer viver mais com qualidade de vida".

"O turismo é um setor que gera receitas e precisa de perceber que parte desse resultado deve ser
investido na criação de condições de inclusão, porque isso é valor e vai trazer um retorno muito maior",
sublinhou.

A governante disse que as acessibilidades físicas "são as mais difíceis de ver plenamente cumpridas e
implementadas, porque são as mais caras", embora tenha sido possível "já mobilizar muito dinheiro para
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isto".

Ana Sofia Antunes recordou que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) mobilizou para cessibilidades
físicas 50 milhões de euros e anunciou que estão abertas candidaturas para intervenções em habitações
de pessoas com deficiência, sejam casa própria ou arrendadas, que permitam eliminar barreiras e
permitam criar condições de fruição.

Na conferência foram apresentadas as iniciativas já realizadas na Região de Coimbra para se tornar um
destino mais acessível, no âmbito do projeto AccessTUR, vencedor do Prémio Nacional de Turismo 2022
na categoria "turismo inclusivo".

O AccessTUR -- Centro de Portugal é um projeto de promoção do turismo acessível e inclusão social,
promovido pela Accessible Portugal, com o apoio da Turismo do Centro e das sete comunidades
intermunicipais da região Centro.

Durante três anos, de 2019 a 2022, o projeto atuou na qualificação da oferta e da procura turística, na
desmistificação dos preconceitos e estereótipos sobre as pessoas com deficiência ou algum tipo de
característica diferenciadora ou necessidades especiais, e no desenvolvimento do potencial turístico da
Região Centro.

Na área da CIM Região de Coimbra e a nível nacional, o município da Lousã é dos mais avançados no
turismo acessível, com um caminho nesta área percorrido desde 2011, tendo criado uma provedoria
municipal para as pessoas com incapacidade, um selo de turismo acessível e apostado em projetos
turísticos acessíveis.
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VIDA ECONÓMICA

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3780

REACH: 1800

Açores passam a ter taxa turística
Açores passam a ter taxa turística
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EXPRESSO

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

É tão mau, mas é tão bom. Alojamento puxa pelo turismo no
Porto e dá "empurrão" à economia
A polémica está-lhe agarrada à pele, mas a verdade é que, em grande parte, é pelo
Alojamento Local que vai passar a retoma da economia portuguesa
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EXPRESSO

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Mais três aviões da EasyJet em Lisboa
A EasyJet vai passar a ser a empresa número 2 no aeroporto de Lisboa
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EXPRESSO

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 3

AVE: € 8023

REACH: 58000

Pilotos e gestão de costas voltadas aumentam pressão sobre a
TAP
Greve ameaçaria recuperação da companhia. Governo, para já, mantém o silêncio
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EXPRESSO

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Altos & Baixos 24 jun 2022
João Lopes | José Avillez | Graça Freitas | Marta Temido | Ivo Rosa
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CORREIO DA MANHÃ

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÉ PINTO

FAV: 3

AVE: € 630

REACH: 66000

À espera do ministro
Quer que Pedro Nuno Santos force a companhia a baixar o corte salarial para 25%
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JORNAL DE NEGÓCIOS

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Breves
Apreovads regras para armazenamento | Lisboa investe 6,3 milhões em promoção |
Greve na Ryanair sem serviços mínimos | Subida de preços mais elevada desde 2010 |
Ramada tem 5 milhões de lucro até março
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JORNAL I

24/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Capitalização das empresas e novo aeroporto urgentes
PORT UGAL A capitalização das empresas turísticas e a construção de um novo aeroporto
de Lisboa são apontados pelo presidente da Confederação do T urismo de Portugal como
desafios com que o setor se confronta.
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EXECUTIVE DIGEST

24/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Lufthansa cancela mais 2.200 voos em Frankfurt e Munique por
falta de pessoal
A companhia aérea alemã Lufthansa vai cancelar mais 2.200 voos nos aeroportos de
Frankfurt e Munique por falta de pessoal, que se somam aos 900 anunciados há duas
semanas para julho.

A companhia aérea alemã Lufthansa vai cancelar mais 2.200 voos nos aeroportos de Frankfurt e
Munique por falta de pessoal, que se somam aos 900 anunciados há duas semanas para julho.

A Lufthansa informou na quinta-feira à noite que vai cancelar 2.200 voos dos 80.000 voos
programados, também alguns durante a semana.

Há duas semanas, a Lufthansa disse que em julho cancelaria 900 voos na Alemanha e na Europa a partir
de Frankfurt e Munique em julho, às sextas-feiras e fins de semana.

“Os cancelamentos afetam especialmente os voos na Alemanha e na Europa, mas não os destinos
típicos de férias”, segundo a empresa alemã.

“Greves do pessoal de segurança, as condições meteorológicas e o aumento de trabalhadores que
contraíram o coronavírus sobrecarregaram ainda mais o sistema”, de acordo com a Lufthansa.

A Eurowings também avançou há duas semanas que previa cancelar centenas de voos em julho para
estabilizar a sua oferta.

Atualmente, muitas companhias aéreas e aeroportos na Europa também estão com falta de pessoal
porque durante a pandemia de covid-19 cortaram muitos empregos devido a fortes restrições de voos.

A infraestrutura aeroportuária e os serviços de segurança e controle de passageiros ainda não voltaram
à normalidade, ao nível de 2019 antes da pandemia, razão pela qual as companhias aéreas não podem
oferecer todos os seus voos.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

24/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4978

REACH: -1

Greve de controladores em França pode causar atrasos em voos
A Direção Geral de Aviação Civil francesa (DGAC) prevê "atrasos significativos" em
algumas companhias aéreas que costumam sobrevoar o sudeste do país devido a uma
greve dos controladores convocada para sábado e domingo.

Um porta-voz da DGAC adiantou hoje que não foram dadas instruções de cancelamento de voos às
companhias aéreas que utilizam o espaço aéreo abrangido pelo centro de controlo de rota de Aix en
Provence, que é o afetado pela greve.

Para evitar os cancelamentos, o porta-voz disse que a DGAC está a trabalhar em "soluções indiretas"
para esse espaço aéreo com outros centros de controlo aéreo noutras regiões de França e países
vizinhos.

Em comunicado, a DGAC especificou que a convocação de greve para os dias 25 e 26 de junho no
centro de controlo da rota de Aix en Provence foi apresentada pela União Nacional dos Sindicatos
Autónomos (UNSA/ICNA).

Na nota, a DGAC adianta que para "limitar" as perturbações no tráfego aéreo foram aplicados os
serviços mínimos.

A DGAC indica ainda que está em contacto com as companhias aéreas, com os aeroportos e com o
Eurocontrol, coordenador do espaço aéreo europeu, para organizar o desvio da trajetória dos aviões.

Esta greve coincide com outras que estão a afetar o setor da aviação, como a das tripulações de cabine
e pessoal de terra da Ryanair em França, Bélgica, Espanha, Portugal e Itália.

As tripulações de cabine da Ryanair em Portugal vão parar hoje, sábado e domingo.
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RTP 1

24/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3245

REACH: -1

Tripulantes da Ryanair estão em greve
A greve dos tripulantes da Ryanair, convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo
da Aviação Civil (SNPVAC), arrancou esta sexta-feira às 00h00 e prolonga-se até às
23h59 de domingo, não estando previstos serviços mínimos.

De acordo com uma nota interna do SNPVAC enviada aos associados, a greve é decretada "para todos
os voos da Ryanair, cujas horas de apresentação ocorram entre as 00h00 e as 23h59 desse dia (horas
locais da base do tripulante), bem como para os demais serviços”. "A Ryanair, após não conseguir
chegar a acordo com o SNPVAC exclusivamente por exigirmos que o Acordo de Empresa (AE) negociado
deveria cumprir com as regras estabelecidas na legislação portuguesa, conseguiu negociar e aprovar um
AE que integra cláusulas ilegais com outro sindicato”, indicou o SNPVAC. A companhia aérea irlandesa
está a ser afetada por uma série de greves que unem tripulantes de cabine de Portugal, Espanha, Bélgica,
Itália e França.
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EXECUTIVE DIGEST

24/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Ryanair não levanta voo a partir de hoje. Greve irá durar três
dias
O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) inicia hoje um período
de greve de três dias ao trabalho na Ryanair.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) inicia hoje um período de greve de
três dias ao trabalho na Ryanair.

Segundo a mensagem enviada aos associados no passado dia 14, a direção do SNPVAC resolveu
“apresentar um pré-aviso de greve a realizar nos dias 24, 25 e 26 de junho, sendo decretada para todos
os voos da Ryanair, cujas horas de apresentação ocorram entre as 00:00 e as 23:59 desse dia (horas
locais da base do tripulante), bem como para os demais serviços (assistência ou qualquer tarefa no solo,
ou seja, qualquer tarefa ordenada pela empresa, nomeadamente instrução ou outro serviço em que o
tripulante preste atividade, situações de deslocação, refrescamentos ou quaisquer outras ações de
formação no solo, deslocações às instalações da empresa)”.

“A Ryanair, após não conseguir chegar a acordo com o SNPVAC exclusivamente por exigirmos que o
Acordo de Empresa (AE) negociado deveria cumprir com as regras estabelecidas na legislação
portuguesa, conseguiu negociar e aprovar um AE que integra cláusulas ilegais com outro sindicato”,
indicou o SNPVAC, garantindo que a estrutura em causa, o STTAMP – Sindicato dos Trabalhadores dos
Transportes de Portugal, “à época não tinha associados da Ryanair, nem de qualquer outra companhia de
aviação”.

“Reiteramos que a Ryanair escolheu um sindicato que não possuía nenhum tripulante de cabine filiado
para assinar um acordo e forçou os seus trabalhadores a filiarem-se ao mesmo, sob pena de piorarem
ainda mais as suas condições”, garantiu o SNPVAC, referindo que “os direitos laborais básicos não podem
ser esquecidos, muito menos no desejo de aumentar a quotização”.

“Também sabemos que tal é prática corrente noutros países: acordos celebrados entre sindicatos que
desconhecem por completo o que é ser tripulante de cabine e as respetivas condições de trabalho numa
aeronave”, garantiu, destacando que a “Ryanair tem um longo historial de ilegalidades e falhas no
cumprimento da lei”.

“O SNPVAC, associação de direito público, que tem como pressupostos a defesa dos seus Associados e
o cumprimento da lei portuguesa, repudia veementemente não apenas as práticas abusivas e
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discriminatórias da Ryanair, mas também a sua normalização por sindicatos que apenas procuram
crescimento e retorno financeiro, em vez da prossecução dos direitos legalmente consagrados dos
trabalhadores”, criticou o SNPVAC.

A estrutura disse depois que “todos os trabalhadores em Portugal têm o direito legalmente consagrado a
receber subsídio de férias e de Natal e que esse direito é inalienável”, e que a “Ryanair continua a
discriminar os trabalhadores associados no SNPVAC, nomeadamente em matérias de horário de trabalho
e promoções internas”.

Além disso, indicou, as condições de trabalho têm-se deteriorado “por culpa exclusiva do
comportamento persecutório da empresa”, acusando a companhia aérea ‘low cost’ de continuar “a
tratar os trabalhadores sem o mínimo de dignidade e probidade inerente à posição de empregadora”.

“A Ryanair perpetrou despedimentos contra todos os representantes sindicais associados do SNPVAC”,
disse ainda, assegurando que ao longo dos últimos dois anos, a direção do SNPVAC sempre se pautou
por uma postura responsável e séria, procurando o diálogo junto da empresa”.

“Pela via da negociação e diálogo a empresa não demonstrou vontade de emendar condutas e cumprir
com o estabelecido na lei portuguesa”, referiu o sindicato.

“Uma vez que estão assegurados os voos de ligação entre as Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira e o Continente através de outras operadoras (TAP, Azores Airlines e easyJet), existem meios
alternativos de transporte aéreo”, disse ainda o sindicato, referindo que, por isso, não há “fundamento,
no caso concreto, para a fixação de quaisquer serviços mínimos”.

O STTAMP e a Ryanair chegaram a acordo para acelerar a recuperação “de valores remuneratórios
perdidos por força da crise pandémica”, indicou a estrutura, em comunicado, no dia 02 de junho.

Assim, o STTAMP, “organização sindical que representa cerca de 80% de todos os trabalhadores da
Ryanair em Portugal”, informou que “chegou a acordo com a companhia aérea irlandesa” por forma a
permitir “acelerar a recuperação dos valores remuneratórios perdidos por força da crise pandémica”.

Segundo o sindicato, este “acordo agora assinado permite ainda aos trabalhadores registar um
acréscimo salarial significativo nos próximos dois anos”, sendo que “durante este intervalo de tempo
serão ainda discutidas outras matérias relevantes para as condições de trabalho dos trabalhadores,
criando um instrumento de regulação mais benéfico e adaptado às circunstâncias específicas do setor”,
destacou.
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RENASCENÇA ONLINE

23/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Greve na Ryanair entre sexta-feira e domingo não tem serviços
mínimos - Renascença
Sindicato que representa o pessoal de voo da aviação civil esclarece que as
"necessidades impreteríveis" vão estar asseguradas.

A greve dos tripulantes da Ryanair, marcada para sexta-feira, sábado e domingo, não teve serviços
mínimos fixados pelo Governo, mas o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC)
assegura que as "necessidades impreteríveis" estarão asseguradas.

A estrutura sindical, que convocou a paralisação, adiantou, num comunicado interno enviado aos
associados, a que a Lusa teve acesso, que "não foi proferido qualquer despacho ministerial a fixar a
realização de serviços mínimos, sendo certo que por força do disposto nos artigos 534.º, n.º 3 e 537.º
do Código do Trabalho, é entendimento do SNPVAC, em harmonia aliás, com o que vem acontecendo
sempre que há uma greve decretada no setor dos transportes aéreos, que o conceito de necessidades
impreteríveis apenas se confina às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, por razões de coesão
nacional e isolamento das populações para quem é essencial este meio de transporte".

Por isso, indicou, "o conceito de necessidades impreteríveis não é extensível a voos para o estrangeiro,
resultando ainda assegurados os voos de ligação entre o continente e as ilhas regionais através de
outras operadoras (TAP, Azores Airlines, SATA Air Açores e easyJet), existindo, portanto, meios
alternativos de transporte aéreo".

O SNPVAC recordou que a paralisação "a realizar nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022, foi decretada
para todos os voos da Ryanair, cujas horas de apresentação ocorram em território nacional entre as
00h00 e as 23h59 desses dias (hora local da base), bem como para os demais serviços como sejam
assistência ou qualquer tarefa no solo”.

Ou seja, prossegue a nota, “qualquer tarefa ordenada pela empresa, nomeadamente instrução ou outro
serviço em que o tripulante preste atividade; situações de deslocação como 'dead head crew' ou através
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de meios de superfície; refrescamentos ou quaisquer outras ações de formação no solo; deslocações às
instalações da empresa, desde que expressamente ordenadas por esta, com o objetivo do desempenho
de atividade integrada na esfera das obrigações laborais".

O sindicato lembrou ainda os associados de que "o direito à greve é um direito fundamental dos
trabalhadores" e que a adesão "não carece de autorização nem de comunicação prévia da Ryanair".

O SNPVAC anunciou, em 14 de junho, que tinha emitido um pré-aviso de greve ao trabalho na Ryanair
nos dias 24, 25 e 26 de junho, de acordo com uma nota interna enviada aos associados.

"A Ryanair, após não conseguir chegar a acordo com o SNPVAC exclusivamente por exigirmos que o
Acordo de Empresa (AE) negociado deveria cumprir com as regras estabelecidas na legislação
portuguesa, conseguiu negociar e aprovar um AE que integra cláusulas ilegais com outro sindicato",
indicou o SNPVAC, garantindo que a estrutura em causa, o STTAMP - Sindicato dos Trabalhadores dos
Transportes de Portugal, "à época não tinha associados da Ryanair, nem de qualquer outra companhia de
aviação".

"Reiteramos que a Ryanair escolheu um sindicato que não possuía nenhum tripulante de cabine filiado
para assinar um acordo e forçou os seus trabalhadores a filiarem-se ao mesmo, sob pena de piorarem
ainda mais as suas condições", garantiu o SNPVAC, referindo que "os direitos laborais básicos não podem
ser esquecidos, muito menos no desejo de aumentar a quotização".

"Também sabemos que tal é prática corrente noutros países: acordos celebrados entre sindicatos que
desconhecem por completo o que é ser tripulante de cabine e as respetivas condições de trabalho numa
aeronave", garantiu, destacando que a "Ryanair tem um longo historial de ilegalidades e falhas no
cumprimento da lei".

"O SNPVAC, associação de direito público, que tem como pressupostos a defesa dos seus Associados e
o cumprimento da lei portuguesa, repudia veementemente não apenas as práticas abusivas e
discriminatórias da Ryanair, mas também a sua normalização por sindicatos que apenas procuram
crescimento e retorno financeiro, em vez da prossecução dos direitos legalmente consagrados dos
trabalhadores", criticou o SNPVAC.

A estrutura disse depois que "todos os trabalhadores em Portugal têm o direito legalmente consagrado a
receber subsídio de férias e de Natal e que esse direito é inalienável", e que a "Ryanair continua a
discriminar os trabalhadores associados no SNPVAC, nomeadamente em matérias de horário de trabalho
e promoções internas".

Além disso, indicou, as condições de trabalho têm-se deteriorado "por culpa exclusiva do
comportamento persecutório da empresa", acusando a companhia aérea 'low cost' de continuar "a
tratar os trabalhadores sem o mínimo de dignidade e probidade inerente à posição de empregadora".

"A Ryanair perpetrou despedimentos contra todos os representantes sindicais associados do SNPVAC",
disse ainda, assegurando que ao longo dos últimos dois anos, a direção do SNPVAC sempre se pautou
por uma postura responsável e séria, procurando o diálogo junto da empresa".
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Turismo de Lisboa investe 6,1 milhões em 2022 para promoção
turística da região
Investimento surge num contexto de retoma pós-pandemia. Maior parte do investimento
está a ser direccionado para os planos de comercialização das empresas nos mercados
externos.

A Associação de Turismo de Lisboa (ATL), em parceria com as empresas do sector, vai investir este ano
6,1 milhões de euros na promoção turística da região, num contexto de retoma pós-pandemia de covid-
19, foi divulgado esta quinta-feira.

O anúncio foi feito esta tarde numa sessão pública que contou com a participação do presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do presidente adjunto da ATL, José Luís Arnaut, e do
presidente da Entidade Regional do Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), Vítor Costa.

Segundo referiu Vítor Costa, a maior parte do investimento previsto está a ser direccionado para planos
de comercialização e vendas das empresas nos mercados externos (três milhões de euros), incluindo a
participação em eventos internacionais, campanhas online e acções de promoção e venda junto de
operadores ou outros canais.

Neste âmbito, foram aprovadas 46 candidaturas, com a participação de 101 empresas.

Já o plano de comercialização e vendas no mercado interno contempla um valor de 392 mil euros e
“está direccionado para os pólos turísticos a potenciar ou em desenvolvimento definidos no plano
estratégico” (Tejo, Costa da Caparica, Arrábida e Mafra), bem como para “os produtos transversais,
como “surf”, sol e mar, golfe e natureza”.

“Aqui pretendemos dar um impulso em zonas menos desenvolvidas da região de Lisboa”, justificou Vítor
Costa, adiantando que foram aprovadas 14 candidaturas, com a participação de 18 empresas, e que o
programa ainda “está em aberto”.
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Está também previsto um apoio à captação de congressos, eventos corporativos e associativos,
estando alocado para este efeito uma verba de cerca de 510 mil euros. Nesse âmbito, até ao momento,
foram aprovadas 78 candidaturas.

No que diz respeito ao programa de internacionalização de festivais e outros eventos culturais, está
disponível uma verba de 250 mil euros, destinada a co-financiar planos de publicidade no estrangeiro
“susceptíveis de captar público internacional adicional, tendo já sido aprovadas candidaturas para eventos
como o “Rock in Rio”, “NOS Alive”, “Kalorama” e “Jazz em Agosto”.

Os restantes quase dois milhões de euros são destinados a financiar acções organizadas directamente
pela ATL, com a participação dos seus associados, nomeadamente feiras internacionais, “workshops e
webinares” internacionais, materiais promocionais, entre outros eventos.

Até ao momento, os programas de promoção conjunta entre a ATL e as empresas contam com a
participação de 367 entidades.

O investimento de 6,1 milhões de euros previstos será financiado em 1,8 milhões pelas empresas, em
2,5 milhões de euros pelo Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa (taxa turística), um milhão de
euros pela ERT-RL e os restantes 810 mil euros pelo Turismo de Portugal.

“O turismo é central e é uma prioridade para a Câmara de Lisboa”, afirmou no seu discurso o presidente
do município, Carlos Moedas, ressalvando, contudo, que “tem de trazer alguma coisa para os lisboetas”,
para “não criar fricções”.

O autarca social-democrata, que preside à ATL, elogiou o esforço dos privados na promoção turística,
defendendo que esta “deve ser contínua”.

“A promoção deve ser consistente e sólida. Lisboa está cada vez na moda e não podemos
desaproveitar”, apontou, lamentando, porém, as “filas longas” registadas à chegada ao Aeroporto de
Lisboa que, segundo Carlos Moedas, “dá uma má imagem” do país.

Em 12 de Junho, a ANA Aeroportos indicou que os 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 [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] em funcionamento”.

Já no domingo, o Ministério da Administração Interna assegurou que, durante o fim-de-semana, o
processo de entrada e saída de passageiros no aeroporto de Lisboa tinha decorrido com “normalização”,
com um tempo de espera médio de 35 minutos no sábado.
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Turismo de Lisboa investe 6,1 milhões em 2022 para promoção
turística da região
Anúncio foi feito esta tarde numa sessão pública que contou com a participação do
presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do presidente adjunto da AT L,
José Luis Arnaut, e do presidente da Entidade Regional do T urismo da Região de Lisboa
(ERT-RL), Vítor Costa.

A Associação de Turismo de Lisboa (ATL), em parceria com as empresas do setor, vai investir este ano
6,1 milhões de euros na promoção turística da região, num contexto de retoma pós-pandemia de covid-
19, foi hoje divulgado.

O anúncio foi feito esta tarde numa sessão pública que contou com a participação do presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do presidente adjunto da ATL, José Luis Arnaut, e do
presidente da Entidade Regional do Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), Vítor Costa.

Segundo referiu Vítor Costa, a maior parte do investimento previsto está a ser direcionado para planos
de comercialização e vendas das empresas nos mercados externos (três milhões de euros), incluindo a
participação em eventos internacionais, campanhas 'online' e ações de promoção e venda junto de
operadores ou outros canais.

Neste âmbito, foram aprovadas 46 candidaturas, com a participação de 101 empresas.

Já o plano de comercialização e vendas no mercado interno contempla um valor de 392 mil euros e
"está direcionado para os polos turísticos a potenciar ou em desenvolvimento definidos no plano
estratégico" (Tejo, Costa da Caparica, Arrábida e Mafra), bem como para "os produtos transversais,
como 'surf', sol e mar, golfe e natureza".

"Aqui pretendemos dar um impulso em zonas menos desenvolvidas da região de Lisboa", justificou Vítor
Costa, adiantando que foram aprovadas 14 candidaturas, com a participação de 18 empresas, e que o
programa ainda "está em aberto".
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Está também previsto um apoio à captação de congressos, eventos corporativos e associativos,
estando alocado para este efeito uma verba de cerca de 510 mil euros. Nesse âmbito, até ao momento,
foram aprovadas 78 candidaturas.

No que diz respeito ao programa de internacionalização de festivais e outros eventos culturais, está
disponível uma verba de 250 mil euros, destinada a cofinanciar planos de publicidade no estrangeiro
"suscetíveis de captar público internacional adicional, tendo já sido aprovadas candidaturas para eventos
como o "Rock in Rio", "NOS Alive", "Kalorama" e "Jazz em Agosto".

Os restantes quase dois milhões de euros são destinados a financiar ações organizadas diretamente pela
ATL, com a participação dos seus associados, nomeadamente feiras internacionais, 'workshops e
webinares' internacionais, materiais promocionais, entre outros eventos.

Até ao momento, os programas de promoção conjunta entre a ATL e as empresas contam com a
participação de 367 entidades.

O investimento de 6,1 milhões de euros previstos será financiado em 1,8 milhões pelas empresas, em
2,5 milhões de euros pelo Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa (taxa turística), um milhão de
euros pela ERT-RL e os restantes 810 mil euros pelo Turismo de Portugal.

"O turismo é central e é uma prioridade para a Câmara de Lisboa", afirmou no seu discurso o presidente
do município, Carlos Moedas, ressalvando, contudo, que "tem de trazer alguma coisa para os lisboetas",
para "não criar fricções".

O autarca social-democrata, que preside à ATL, elogiou o esforço dos privados na promoção turística,
defendendo que esta "deve ser contínua".

"A promoção deve ser consistente e sólida. Lisboa está cada vez na moda e não podemos
desaproveitar", apontou, lamentando, porém, as "filas longas" registadas à chegada ao Aeroporto de
Lisboa que, segundo Carlos Moedas, "dá uma má imagem" do país.

Em 12 de junho, a ANA Aeroportos indicou que os 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 [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] em funcionamento".

Já no domingo, o Ministério da Administração Interna assegurou que, durante o fim de semana, o
processo de entrada e saída de passageiros no aeroporto de Lisboa tinha decorrido com "normalização",
com um tempo de espera médio de 35 minutos no sábado.
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Turismo em Lisboa investe 6,1 milhões em ações de promoção
Associação de T urismo de Lisboa e as empresas do setor unem-se à Câmara Municipal de
Lisboa e às entidades do turismo para lançarem um programa com cinco concursos para
apoiar iniciativas de retoma e de promoção da região

A Associação Turismo de Lisboa (ATL) e as cerca de 800 empresas associadas vão investir 6,1 milhões
de euros para promover a retoma do setor.

O valor total do investimento vai ser distribuído por centenas de empresas que se apresentaram a cinco
concursos para conseguirem apoios que vão ser aplicados em várias ações de promoção de turismo,
sendo o caso de comercialização em mercados externos e no interno, para a organização de
congressos e eventos ou para a internacionalização de festivais.

Os 6,1 milhões foram transferidos por várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal de Lisboa, que
disponibilizou "2,5 milhões de euros da receita captada pela taxa turística", diz em comunicado a ATL.

A Entidade Regional de Turismo de Lisboa assegurou mais 1 milhão de euros e o Turismo de Portugal
transferiu 810 mil euros para a iniciativa através da contratualização da Promoção Turística Externa. Os
restantes 1,8 milhões de euros foram disponibilizados pela Associação Turismo de Lisboa e pelas
empresas associadas, refere ainda o comunicado.

Quase metade (três milhões de euros) do total do investimento previsto está direcionado para "ações de
comercialização e vendas das empresas nos mercados externos, incluindo a participação em certames
internacionais, campanhas ‘online’ e ações de promoção e venda junto a operadores ou outros canais",
diz a ATL. Para este concurso, foram aprovadas 46 candidaturas com que resultaram da participação de
101 empresas.

Para o plano de vendas no mercado interno está previsto um investimento de 392 mil euros que vão ser
aplicados "em iniciativas localizadas em polos turísticos a potenciar ou em desenvolvimento, estando
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sinalizadas as regiões do Tejo, da Costa da Caparica, da Arrábida e de Mafra", explica a ATL. Neste
segmento, os produtos a serem comercializados pelas empresas estão relacionados com as áreas do
Surf, Sol e Mar, Golfe e Natureza. Este concurso ainda está a decorrer e, até agora, já foram aprovadas
14 candidaturas entre as 18 concorrentes.

No apoio à captação de congressos, eventos corporativos e eventos associativos está já comprometida
uma verba de cerca de 510 mil euros para 2022 e anos seguintes. Neste plano está incluído "o aluguer
de salas, espaços e ‘venues’ para reuniões e congressos, assimo como investimento em meios
audiovisuais, em alojamento, em ‘transfers’ e ‘catering’", refere ainda a ATL. Até ao momento, já foram
aprovadas 78 candidaturas. Também este concurso está em aberto.

Já o programa de internacionalização de festivais e outros eventos culturais tem disponível uma verba de
250 mil euros, para ser aplicada, segundo o comunicado da ATL, no "co-financiamento de planos de
publicidade no estrangeiro para captar público internacional para estes eventos". Foram aprovadas as
candidaturas dos festivais Rock in Rio, NOS Alive, Kalorama e Jazz em Agosto.

Os restantes cerca de 2 milhões de euros vão ser destinados a financiar ações organizadas diretamente
pela Associação Turismo de Lisboa, com a participação dos seus associados, estando incluídas as feiras
internacionais, os ‘workshops’ e ‘webinares’ internacionais, ‘roadshows’, ‘sales blitz’, materiais
promocionais e dinamização da comercialização no portal www.visitlisboa.com.

Este programa é reservado a candidaturas de associados da ATL, exceto em casos excecionais
devidamente identificados, sublinha em comunicado a entidade.
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