
RTP 1

05/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

British Airways cancela mais de mil voos
Faro, Málaga e Palma são alguns dos destinos prejudicados pelo cancelamento de mais de
mil voos da companhia aérea britânica. As viagens que partam dos aeroportos londrinos
de Heathrow e Gatwick estão a ser reduzidas devido à reorganização dos slots dos voos
e à dificuldade de recrutamento de pessoal.

Durante a pandemia,  as companhias aéreas dispensaram muitos trabalhadores e agora, com o retomar
das viagens de avião, a escassez de funcionários está a afetar as operações. Mais de 100 mil viajantes
que têm planeado viajar para destinos de férias como Málaga, Palma e Faro, a partir de Londres,
poderão ser afetados, embora a British Airways (BA) diga que apenas reduz as rotas que tenham várias
partidas diárias. Na primavera, a transportadora suspendeu cerca de dez por cento dos voos
programados até outubro. Entretanto, a BA decidiu reduzir ainda mais a movimentação de rotas, depois
de o Governo ter oferecido uma "amnistia dos slots". Devolução de slots As companhias aéreas
normalmente precisam de usar pelo menos 70 por cento dos slots de descolagem e aterragem alocados
aos aeroportos mais movimentados, como Heathrow e Gatwick, em Londres. Se não garantirem a
utilização dessa percentagem, correm o risco de perder o direito que permite marcar uma chegada ou
partida. O Governo britânico acabou por "perdoar" as companhias aéreas, dando às transportadoras a
possibilidade de devolverem slots que não estavam confiantes de poderem operar. A medida permitiu
que as companhias aéreas reduzissem temporariamente as operações sem perder o direito aos slots.
Um porta-voz da British Airways declarou ao jornal britânico The Guardian: "Tomámos medidas
preventivas no início deste ano para reduzir a nossa programação de verão para fornecer aos clientes o
máximo de alerta possível sobre quaisquer alterações em seus planos de viagem". "Como toda a
indústria da aviação continua a enfrentar o período mais desafiador de sua história, lamentavelmente
tornou-se necessário fazer algumas reduções adicionais. Estamos em contato com os clientes para pedir
desculpas e a oferecer a possibilidade tanto para remarcar como emitir um reembolso total", sublinhou.
Falta de funcionários A BA demitiu milhares de funcionários e recontratou o restante em termos e
condições inferiores quando foram desencadeadas as restrições devido à covid-19. Nessa altura, a
companhia aérea suspendeu todos os voos, deixando-a com perdas de até 20 milhões de libras por dia.
Companhias aéreas e aeroportos estão a tentar recontratar funcionários, mas a recuperação da procura
deixou o mundo da aviação comercial em dificuldades, provocando grandes constrangimentos nos
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aeroportos, longas filas e cancelamentos caóticos já generalizados em 2022, antes do início da
temporada de férias.
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Arqueólogos vão ter três milhões para radiografar rio Arade no
Porto de Portimão
Já há Declaração de Impacto Ambiental favorável “condicionada” para se avançar com as
dragagens
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O turismo voltou em força em Portugal e Espanha, mas o setor
está com dificuldades porque não há mão de obra suficiente
O turismo voltou em força em Portugal e Espanha, mas o setor está com dificuldades
porque não há mão de obra suficiente

O turismo voltou em força em Portugal e Espanha, mas o setor está com dificuldades porque não há
mão de obra suficiente
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Aeroporto. A indefinição é antieconómica, diz AHP
“A situação criada é muito má para o país. A solução para o Aeroporto de Lisboa é, há
muito, urgente”.
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Hotéis perdem e agências ganham com falta de voos
Negócio afeta turismo de forma díspar. Solução para o Aeroporto de Lisboa “é
urgentíssima”, dizem hoteleiros. TAP pediu desculpa pelos cancelamentos
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250 alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve estagiam
na região e noutras zonas do país - Postal do Algarve
Alojamento Hoteleiro, T urismo, Cozinha, Pastelaria, Bar e Restaurante, são as áreas em
que as empresas do setor foram reforçadas com o início do estágio curricular dos alunos
da instituição algarvia.Alojamento Hoteleiro, T urismo, Cozinha, Pastelaria, Bar e
Restaurante, são as áreas em que as empresas do setor foram reforçadas com o início do
estágio curricular dos alunos da instituição algarvia.

“Com mais de três meses de duração, os estágios quer dos cursos de nível 5 (pós ensino secundário)
quer dos cursos de nível 4 (cursos profissionais, pós 9º ano) integram os alunos em contexto real de
trabalho e representam assim um forte apoio às empresas do setor, tão necessitadas de recursos
humanos”, explica a instituição em comunicado.

Elsa Guerreiro, diretora de Recursos Humanos do Hilton Vilamoura As Cascatas Golf & Resort reconhece
a importância destes elementos, principalmente nesta altura em que se prevê um verão de plena retoma
turística: “temos alunos da EHTA nas áreas de Recepção, Animação, Cozinha e Restaurante/Bar e são
uma mais valia na nossa operação. Temos sempre recebido bons elementos, que vêm bem preparados.
Contudo é importante que nós, entidades, tenhamos consciência que os alunos estão em estágio que
estão aqui em formação para aplicar os conhecimentos adquiridos em aula”.

Para os alunos é o primeiro ‘mergulho’ no mercado de trabalho, o qual sabem estar ávido de
profissionais nas diferentes áreas. Dos 250 estudantes que iniciaram o período de estágio, a maioria
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integrou as equipas de entidades do Algarve mas muitos escolheram realizar os seus estágios noutras
zonas do país.

Ludimila Rodrigues, brasileira e aluna do curso de Gestão Hoteleira e Alojamento segundo semestre, está
a iniciar o estágio numa unidade de Turismo Rural, perto de Monsaraz. É grande a expectativa que tem
quanto ao seu futuro: “Quero finalmente colocar em prática todo conhecimento que alcancei até agora.
Como escolhi o Alentejo, estou com muita curiosidade para saber como de facto se aplica o Turismo
Rural e entender de perto esse novo luxo, o qual acredito ser uma das maiores tendências do mercado”,
destaca a aluna de Alojamento.

Integrado na equipa de Front Office de uma das cadeias hoteleiras mais prestigiadas da Madeira, Tomás
Alexandre do curso de Técnico(a) de Alojamento Hoteleiro 3º ano sente que está a fazer a diferença:
«Sinto que sou uma mais-valia. Através da formação adquirida ao longo de 3 anos na escola, mais a
informação que recebi assim que cheguei, consigo ajudar efetivamente a equipa a ter um melhor e mais
célere desempenho».

Segundo o Estudo de Inserção Profissional 2021, realizado pela Direção de Formação do Turismo de
Portugal, a Taxa de Inserção Profissional dos alunos, 6 meses após a formação, subiu para 74%, o que
corresponde a uma recuperação de 50% em relação a 2020.  Destes 74% de empregados, 89%
desenvolvem atividade no Turismo.

Desde 1 de abril decorre a fase de candidaturas para os alunos nacionais. Das 144 vagas disponíveis na
Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, 80% já estão preenchidas com candidatos que irão agora
formalizar a sua inscrição.

Segundo a diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, Paula Vicente, não só é preciso captar
jovens para o Turismo, como também é preciso manter o seu interesse por um futuro profissional no
setor. E aí, os estágios desempenham um papel fundamental.

“Estamos numa fase de transição, em que os nossos atuais alunos integram o setor através da
experiência proporcionada pelos estágios curriculares. Por outro lado, é o início de um novo ciclo letivo,
com a captação de candidatos para as áreas de formação de Hotelaria, Restauração e Turismo com
vista ao novo ano letivo”, afirma Paula Vicente.

Para a diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, “as boas aprendizagens em contexto real de
trabalho são influências fundamentais para o entusiasmo com que os futuros alunos encaram os estágios
curriculares e o seu futuro profissional. Por isso é essencial estabelecer uma relação próxima com as
empresas que, através da oferta dos estágios curriculares, complementam os conhecimentos e técnicas
dos nossos alunos”.

As candidaturas às Escolas do Turismo de Portugal vão continuar abertas, para candidatos nacionais que
queiram ingressar nos cursos de nível 4 e 5.

O processo de candidatura é gratuito e é feito online: http://escolas.turismodeportugal.pt/.
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O que é que se passa no aeroporto de Lisboa? E porque é que a
TAP é líder nos cancelamentos?
O aeroporto de Lisboa vive no limite da sua operacionalidade. Qualquer imprevisto, por
mais pequeno que seja, cria uma avalanche de problemas

O aeroporto de Lisboa vive no limite da sua
operacionalidade. Qualquer imprevisto, por mais
pequeno que seja, cria uma avalanche de
problemas
O caos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tornou-se um cenário cada vez mais normal
e porventura trágico para um país que vive do turismo. Passou mais um fim de semana no qual se
contabilizaram quase uma centena de cancelamentos e esta segunda-feira o problema manteve-se.
Os passageiros sem voos, sem bagagens, sem uma cama para dormir e sem informações vão-se
acumulando. 

Porque é que isto acontece? Quais são as verdadeiras razões por trás deste caos? E, sobretudo, porque
é que não se resolve? Os especialistas alegam que não há espaço para arrumar aviões, faltam
funcionários, a extinção do SEF não foi oportuna, o número de passageiros não pára de subir e neste
bolo ainda entra a política de gestão de pessoal da TAP. Recorde-se que a companhia aérea nacional tem
ficado com a maior fatia dos voos cancelados. 

N o comentário semanal no Jornal das 8 da TVI, Paulo Portas abordou esta questão e defendeu que
"arrumar aviões é o problema mais dramático", tornando-se "a causa de muito do caos que nós
vemos".

"As causas para este caos são: uma que melhorou um pouco com a entrada da PSP, que é a ideia
peregrina de extinguir o SEF no meio de uma época turística; a política de gestão de pessoal da TAP, que
é crítica, porque há uma grande tensão e muitos não estão a aceitar trabalhos adicionais. É feita no limite
e isso significa muitas vezes: ‘não há tripulantes, não há voo’; e o aeroporto tem de ter obras de
extensão. As obras na Portela permitem ter mais slots, mais portas de embarque e, sobretudo, muito
maior arrumação dos aviões", explicou. 
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"Uma morte anunciada"
O aeroporto de Lisboa tem, atualmente, 38 voos por hora - entre partidas e chegadas -, mas pode
chegar a um limite de 42. Para Carlos Matias Ramos, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, são
demasiados aviões e passageiros para tão pouco espaço. "Tudo isto faz com que haja atrasos", explicou
à CNN Portugal.

"O Aeroporto tem 500 hectares, em números redondos. É materialmente impossível que este aeroporto
responda àquilo que são as expectativas de evolução, tanto no número de aeronaves como de
passageiros".

O especialista lembrou o relatório do Eurocontrol, de dezembro de 2016, que dizia que o aeroporto
saturaria em 2030 - com obras de expansão feitas e com 48 movimentos por hora -, mas "tudo leva a
crer que será muito antes. É uma crónica de uma morte anunciada. Não é novo. É uma situação
identificada, caracterizada, com conhecimento por parte da ANA, mas não há vontade da VINCI".

A situação do aeroporto de Lisboa é urgente e precisa de uma solução igualmente urgente enquanto não
avança o projeto para uma nova infraestrutura. Questionado sobre quais poderiam ser as medidas a
curto prazo, Carlos Matias Ramos foi taxativo: "Enquanto não existir um novo aeroporto, vamos
continuar a assistir a este problema. Mas é preciso explicar como é que uma atividade que é lucrativa
internacionalmente está, em Portugal, na situação em que está". 

Os problemas estão à vista de todos. Portela não tem capacidade de resposta, muito por causa da
escassez de slots, e, por isso mesmo, o aeroporto é obrigado a rejeitar clientes. É preciso aumentar
slots e expandir o estacionamento. Mas a questão não fica por aqui. Tem havido um crescente aumento
de passageiros, ao mesmo tempo de se corta no número de trabalhadores.

Segundo dados da ANA Aeroportos, entre 2019 e 2021, foram despedidos 743 empregados, o que
representa uma queda de 23%. Por outro lado, o aeroporto de Lisboa tem recebido um número
crescente de passageiros. No fim de semana de 13 de junho, quando o caos nos aeroportos
portugueses voltou a ser notícia, o SEF esclareceu que tinha sido atingido um pico de 50 mil passageiros
em Lisboa.

Porque é que a TAP é líder no cancelamento de
voos? 
O foco na TAP é importante por dois motivos: é a companhia aérea que ocupa mais slots no Aeroporto
Humberto Delgado e, consequentemente, a que mais cancelamos acumula. A CNN Portugal questionou a
companhia aérea portuguesa sobre o porquê de os voos serem cancelados e se isso está relacionado
com a eventual falta de pilotos ou tripulantes de cabine. A resposta, contudo, não foi esclarecedora.

"A TAP é a única companhia que tem o seu hub operacional em Lisboa e é também responsável pela
maioria dos voos no aeroporto Humberto Delgado. É natural e expectável que, neste momento em que
verificam grandes constrangimentos operacionais em todo o mundo, afetando todas as companhias, a
TAP seja aquela que, em Lisboa, por ser a operadora da maioria dos voos, seja a mais afetada. Assim
deve acontecer, também, com a Iberia em Madrid, a Air France em Paris, a British Airways em Londres e
por aí fora", lê-se na nota enviada. 

Mas alguns funcionários da TAP contactados pela CNN Portugal argumentam que a companhia tem não
só um défice de pilotos e tripulantes de cabine, como ainda de pessoal de manutenção. Este cocktail,
com mais alguns ingredientes como a falta de aviões, são a receita perfeita para o cancelamento de
voos. 

Desde que a pandemia de covid-19 chegou a Portugal que os trabalhadores da TAP têm sofrido cortes
salariais: para pilotos e mecânicos foi de 45%; para a tripulação de cabine de 25%. E também houve
lugar a despedimentos. Por isso, muitos destes trabalhadores, e particularmente os pilotos, deixaram de
trabalhar nas folgas e feriados. Aliás, houve alturas em que a TAP preferiu alugar aviões a outras
companhias aéreas a pagar estes dias de férias e folgas. Ou seja, um passageiro comprava um voo da
TAP, por exemplo, para Londres e quando chegava ao aeroporto deparava-se com um avião da British
Airways.
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Isto significa que, atualmente, a TAP marca voos para as slots que tem disponíveis sem garantir que tem
pilotos, mecânicos e tripulantes suficientes. Mas não só. Sempre que um voo é cancelado, a gestão
torna-se mais complexa porque pode fazer com que não consiga garantir pilotos e tripulantes para os
voos seguintes, ou porque a tripulação acabou por fazer horas a mais ou porque os voos chegaram
atrasados e isso compromete as horas de descanso legalmente estabelecidas.

Para além disto, faltam aviões. Em dezembro do ano passado, a TAP perdeu 18 slots (nove duplas, de
aterragem e descolagem) no âmbito do acordo com a Comissão Europeia para o plano de
reestruturação. Ora, com menos slots, precisaria de comprar aviões maiores para levar o mesmo
número de pessoas. No entanto, a companhia aérea optou por comprar aviões mais pequenos e mais
velhos.

Um aeroporto no fio da navalha 
O caos recorrente no aeroporto de Lisboa deve-se ao facto de este viver no limite da sua
operacionalidade. Por isso, qualquer imprevisto, como o furo de um pneu de um avião ,por mais
pequeno que seja, cria uma avalanche de problemas. É um aeroporto que não tem margem para falhas.

Existe um desenquadramento do próprio aeroporto e das empresas e entidades que lá trabalham, como
o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ou mesmo a Groundforce. O défice de recursos humanos é
geral e estende-se às companhias aéreas.

"Para se colmatar ou fazer cumprir o plano de contingência, a fiscalização e a investigação criminal
tiveram que parar. (...) Qualquer aeroporto internacional, tem três vezes mais funcionários que o SEF
tem no aeroporto de Lisboa", disse à CNN Portugal Renato Mendonça, presidente do Sindicato dos
Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras SEF (SIIFF).

Basta imaginar o Aeroporto Humberto Delgado como uma camisa justa, onde não cabe mais nada. Com
a pandemia, a ANA Aeroportos e as empresas que prestam serviços e também as próprias companhias
aéreas tentaram adequar os custos à quebra de procura. Isto implicou um corte no pessoal com o
objetivo de contratar mais barato a seguir. Mas a procura continuou a aumentar, apesar de ainda não ter
atingido os valores pré-pandemia. A TAP já admitiu que o problema não vai ser resolvido durante as
próximas semanas. E, se nada for feito, o verão está e vai continuar a ser caótico.

(Link)
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Governo diz estar “atento e preocupado” com problemas nos
aeroportos
Deco apelou ao Governo para acautelar os interesses dos passageiros afetados pelos
cancelamentos de voos em Lisboa nos últimos dias. Ministério das Infraestruturas
garante estar "atento e preocupado"

O Governo disse esta terça-feira estar “atento e preocupado” com a situação nos aeroportos, mantendo
“contacto permanente” com a ANAC e a ANA, para solucionar os problemas sinalizados, segundo uma
resposta à Deco, a que a Lusa teve acesso.

A missiva do Ministério das Infraestruturas e da Habitação foi enviada à Deco, após a associação de
defesa do consumidor ter instado o Governo e a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) a
intervirem para acautelar os interesses dos passageiros afetados pelos cancelamentos de voos em
Lisboa nos últimos dias, cujo direito à assistência “não está a ser aplicado”.

“O Governo está atento e preocupado com a turbulência que tem afetado os aeroportos europeus, com
efeitos também nos aeroportos portugueses”, lê-se na resposta do ministério liderado por Pedro Nuno
Santos.

O Governo garantiu estar em “contacto permanente com a ANAC”, para que sejam “tomadas as
diligências necessárias para serem executadas todas as medidas legais, tendo em vista a melhoria das
condições oferecidas aos passageiros em momentos críticos”, lembrando que está a funcionar, desde
junho, um grupo de contingência com o objetivo de identificar as medidas a serem tomadas tendo em
vista a melhoria operacional, que se tem reunido regularmente.

No mesmo sentido, o Ministério das Infraestruturas disse estar também em contacto permanente com a
ANA – Aeroportos de Portugal, “para sinalizar e encontrar soluções para os problemas identificados,
nomeadamente no que concerne ao serviço prestado aos passageiros em espera”.

Na origem destas situações estão falta de pessoal, greves e outros fatores externos agravantes,
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nomeadamente climáticos, relacionados com a covid-19 ou com imprevistos.

O Governo lembrou ainda que o Plano de Contingência para o verão nos aeroportos nacionais arrancou
na segunda-feira.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador do departamento jurídico da Deco - Associação de
Defesa do Consumidor afirmou que “isto não é uma situação nova, uma vez que disrupções e problemas
no aeroporto [de Lisboa], infelizmente, têm sido cada vez mais constantes”.

“O que nos preocupa são as respostas que estão sempre a ser dadas aos consumidores e, sobretudo, o
facto de estes terem direitos que não são aplicados e de ser necessário ter planos de contingência
preparados quer pela infraestrutura aeroportuária, quer pelas próprias transportadoras, para garantir o
direito à assistência”, disse o responsável.

Segundo Paulo Fonseca, na sequência das “várias dezenas” de reclamações de consumidores recebidas
durante o passado fim de semana, a associação enviou hoje cartas ao Ministério das Infraestruturas e
Habitação e à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) reclamando “uma intervenção célere e eficaz
que acautele os interesses dos passageiros através de todos os mecanismos”.

“No fim de semana recebemos algumas dezenas de queixas, o que é demonstrativo que os passageiros
estão com dificuldade em exercer os seus próprios direitos”, avançou à Lusa, precisando que em causa
está o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, já que “não houve queixas relativamente aos outros
aeroportos”.

Neste sentido, na carta enviada à tutela, ao ministério de Pedro Nuno Santos, a Deco destaca a
“necessidade de impor quer às transportadoras, quer à infraestrutura aeroportuária, a implementação de
planos de contingência em diferentes níveis, consoante o grau de afetação de passageiros e a natureza e
duração da situação disruptiva”, de forma a “assegurar a assistência e demais direitos dos
consumidores”.

“Estes planos deverão, também, definir medidas que visem a existência de estruturas e mecanismo de
apoio e informação adequados às necessidades sentidas pelos passageiros quando enfrentam situações
de atraso ou cancelamento de voos”, lê-se na missiva, a que a Lusa teve acesso.

O objetivo é que, em caso de necessidade, “esses mecanismos de contingência sejam de imediato
acionados e tenham, por exemplo, um conjunto de estabelecimentos hoteleiros preparados para receber
os passageiros”.

Já no que diz respeito ao direito à indemnização, o coordenador do departamento jurídico da Deco
explica que esta pode ir dos 250 euros aos 600 euros, “dependendo do tipo de voo e da distância”, e
precisa que não é aplicável em algumas situações, “designadamente perante circunstâncias
extraordinárias não oponíveis à própria transportadora, como uma intempérie, um ataque terrorista,
uma guerra ou a situação vivida o ano passado com a pandemia, com a imposição do cancelamento dos
voos”.

Afirmando-se particularmente “preocupado” porque “esta já é uma situação recorrente”, o que leva a
que “os consumidores já tenham receio de viajar de avião porque não sabem se vão conseguir ter voo a
tempo e capacidade para embarcar”, Paulo Fonseca alerta que, se já é possível “antever que o verão vai
ser disruptivo, também já se sabe que no Natal e na passagem de ano se vai repetir a mesma situação”.

15/42



SIC NOTÍCIAS

05/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5970

REACH: -1

Voos cancelados são mais do que os divulgados pela ANA
Aeroportos - SIC Notícias
A maioria dos voos suprimidos são da T AP, mas até agora a companhia aérea não
divulgou o número total de cancelamentos.

O número de voos cancelado divulgados no site da ANA Aeroportos tem sido superior aos dados
divulgados pela empresa à comunicação social.

No domingo, por exemplo, o site dizia que tinham sido suprimidos 56 voos mas a informação oficial dava
conta de apenas 38.

A ANA explica que muitos dos voos que surgem no site como cancelados não chegaram a ser
comercializados e que não existe forma de os retirar.

A maioria dos voos suprimidos são da TAP, mas até agora a companhia aérea não divulgou o número
total de cancelamentos.
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SAPO MULTINEWS

05/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Aeroporto de Lisboa: Crise vai prolongar-se durante todo o
verão, alerta sindicato
Quem o diz é Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e
Fiscalização do SEF.

Espera-se que a situação de caos, com dezenas de voos cancelados diariamente, se prologue durante
todo o verão no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, avança o ‘Correio da Manhã’ (CM), que cita
um sindicato do setor.

“Vamos continuar a ter movimentos intensos este mês e no próximo. Não haverá qualquer
abrandamento”, refere ao jornal Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em causa para esta situação, segundo o responsável, está o tamanho do aeroporto de Lisboa. “Há 16
terminais de passagem na área de chegadas internacionais, que dão resposta, a cada hora, a 800
passageiros no mínimo e, no máximo, 1600 passageiros. Nós temos picos de cerca de cinco mil
passageiros por hora, o que leva a muita espera e cenário de caos. A infraestrutura devia ser bem
maior”, sublinha.

Além disso, também as muitas viagens que ficaram por fazer durante a pandemia contribuem para esta
situação. “Foram vendidos muitos bilhetes e as pessoas marcaram para o verão. Há muito mais pessoas
nos aeroportos, o que justifica também o caos”, afirma ao ‘CM’.

Esta terça-feira já há 27 voos cancelados no aeroporto de Lisboa, de acordo com dados do portal da
ANA – Aeroportos de Portugal. São 11 partidas e 16 chegadas, das quais a grande maioria pertence à
companhia aérea portuguesa TAP.

A ANA disse à Lusa que o “aeroporto de Lisboa implementou medidas para apoiar as companhias aéreas,
nomeadamente a instalação de balcões móveis suplementares na área de transferências para
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reagendamento de voos”, reforçando ainda as equipas de apoio e distribuição de águas.

Dezenas de voos têm sido cancelados nos últimos dias, devido a uma crise no setor da aviação. Em
Portugal, a TAP admitiu ontem problemas no serviço, adiantando que a situação deve prolongar-se nas
“próximas semanas”.

Os problemas observados no nosso país estão a ser vividos em vários aeroportos nos Estados Unidos e
na Europa.

Na origem destas situações estão falta de pessoal, greves e outros fatores externos agravantes,
nomeadamente climáticos, relacionados com a covid-19 ou com imprevistos, como é o caso do
rebentamento do pneu de um jato particular que encerrou por algumas horas a pista do aeroporto de
Lisboa, na tarde da passada sexta-feira.
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TVI

05/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 76112

REACH: -1

Este Verão ameaça tornar-se um inferno para quem tiver de
viajar de avião
Este Verão ameaça tornar-se um inferno para quem tiver de viajar de avião

Este Verão ameaça tornar-se um inferno para quem tiver de viajar de avião
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JORNAL DE NOTÍCIAS

05/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

Hotéis perdem e agências ganham com falta de voos
Os sucessivos cancelamentos de voos e o congestionamento que se tem registado no
Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, estão a afetar o setor do T urismo de forma
díspar. Se as agências de viagens até estão a ganhar quota de mercado, os hoteleiros
queixam-se dos prejuízos e pedem uma solução rápida.

Esta segunda-feira, perante mais um dia de caos no aeroporto de Lisboa, com milhares de pessoas em
filas de espera, o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, Bernardo Trindade, avisou que "a
solução para o aeroporto de Lisboa é, há muito, urgente". É "urgentíssima no curto prazo" pois "Portugal
não se pode dar ao luxo de rejeitar clientes por falta de soluções de mobilidade", alerta.

O arrastar da solução para um novo aeroporto, aliado às dificuldades dos últimos dias, têm resultado na
"perda de oportunidades" para os hotéis e alojamentos "devido à incapacidade de resposta". Bernardo
Trindade considera ainda que a reversão da polémica decisão tomada na semana passada pelo ministro
Pedro Nuno Santos para o novo aeroporto "é muito má para o país" pois é precisa "uma solução
imediata".
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CORREIO DA MANHÃ

05/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FRANCISCA GENÉSIO

FAV: 3

AVE: € 11020

REACH: 66000

Caos de julho vai manter-se em agosto
Reforço de recursos humanos nos aeroportos é insuficiente para evitar filas e esperas
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CORREIO DA MANHÃ

05/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO VAZ

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Os estraga férias
Por João Vaz
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PÚBLICO

05/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Biden tem a solução para a falta de mão-de-obra
Por: Amilcar Correia
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PÚBLICO

05/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Há autarcas no PSD que defendem saída da ANMP
A “bomba atómica” foi falada domingo, num encontro de autarcas à margem do
congresso social-democrata

26/42



27/42



28/42



29/42



JORNAL DE NOTÍCIAS

05/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1230

REACH: 35000

Turistas confrontam-se com inspetores do SEF
Polícia sofreu luxação num braço. PSP teve de algemar passageiras no Aeroporto de Faro
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PÚBLICO

05/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

TAP: “crise” na aviação “não deverá melhorar nas próximas
semanas”
Presidente da T AP justifica falhas no serviço da companhia com a falta de trabalhadores,
uma crise a nível global do sector
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JORNAL DE NEGÓCIOS

05/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • HOME PAGE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Números da ANA sobre voos não batem certo
Número de voos suprimidos divulgado pela ANA esta abaixo do núimero de
cancelamentos que consta no site da empresa para informação ao público.
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DN

05/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA CAETANO

FAV: 3

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Deco denuncia incumprimento dos direitos de passageiros a
ANAC
Falta de garantia de alojamento e de transporte, entrega de vales de refeição para
consumo exclusivo no aeroporto a quem só tem voo após vários dias e falta de
informação fizeram chegar ”varias dezenas de queixas" a associação.
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CMTV

05/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 7980

REACH: -1

Centenas de pessoas continuam no aeroporto de Lisboa à espera
de respostas sobre os voos que foram cancelados nos últimos
dias
Centenas de pessoas continuam no aeroporto de Lisboa à espera de respostas sobre os
voos que foram cancelados nos últimos dias

Centenas de pessoas continuam no aeroporto de Lisboa à espera de respostas sobre os voos que foram
cancelados nos últimos dias
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SIC

05/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 128088

REACH: -1

A TAP já avisou que a situação não deve melhorar nas próximas
semanas
A TAP já avisou que a situação não deve melhorar nas próximas semanas

A TAP já avisou que a situação não deve melhorar nas próximas semanas
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PÚBLICO

04/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Aeroportos europeus enfrentam caos na retoma pós-pandemia.
Como se chegou até aqui?
Sem trabalhadores suficientes para dar resposta ao aumento acentuado da procura, as
companhias aéreas têm cancelado milhares de voos nas últimas semanas. E a situação
não vai melhorar no curto prazo.

Milhares de voos cancelados, companhias aéreas incapazes de encontrar alternativas rápidas para fazer
chegar os passageiros aos seus destinos, filas de horas para passar as fronteiras. Esta poderia ser a
descrição do aeroporto de Lisboa nos últimos dias, mas é, também, a descrição do que está a acontecer
um pouco por toda a Europa.

De Londres a Amesterdão, de Paris a Madrid, de Roma a Bruxelas, o caos está instalado na maioria dos
principais aeroportos europeus, numa altura em que o sector da aviação enfrenta dificuldades para
retomar a normalidade das operações, depois de a maioria das restrições à mobilidade impostas durante
a pandemia ter sido levantada. Falta de trabalhadores, greves e guerra explicam este cenário, que deverá
prolongar-se durante as próximas semanas.

O que está a acontecer?
Por toda a Europa, milhares de voos estão a ser cancelados. Dados da consultora especializada em
aviação Cirium, citados pela Bloomberg, apontam para que, só na Alemanha, Reino Unido, França, Itália e
Espanha, tenham sido cancelados 7890 voos durante o mês de Junho, quase o triplo do que tinha sido
registado em igual período de 2019, antes da pandemia. É, ao mesmo tempo, um número que
representa mais do dobro dos cancelamentos registados por companhias aéreas norte-americanas no
período de Abril a Junho deste ano.

A isto, juntam-se longas filas de espera para passar as fronteiras, no caso de cidadãos sem passaporte
europeu, de que Lisboa tem sido um dos maiores exemplos. No final de Maio, recorde-se, um bloqueio
no Aeroporto Humberto Delgado obrigou cerca de 4500 passageiros de voos internacionais a esperar
mais de quatro horas no controlo dos passaportes.
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O que explica o caos na aviação?
Na origem destas disrupções está, essencialmente, a falta de trabalhadores. Para fazer face aos
impactos da pandemia de covid-19, as companhias aéreas de todo o mundo reduziram
substancialmente os seus quadros de trabalhadores, numa altura em que chegaram a ver as suas
operações reduzidas aos serviços estritamente essenciais.

Este ano, com o levantamento da maioria das restrições à mobilidade dos cidadãos, as principais
companhias aéreas europeias voltaram a ter as operações praticamente nos mesmos níveis que se
registavam antes da pandemia. É esse o caso, por exemplo, da TAP, que diz ter a operação em “cerca
de 90% dos níveis pré-pandemia”, tal como outras das principais companhias aéreas, como a alemã
Lufthansa. Contudo, com os quadros de trabalhadores longe dos níveis anteriores à pandemia, as
companhias aéreas têm sido incapazes de dar resposta à procura a que estão a assistir.

Ao mesmo tempo, as empresas têm enfrentado greves dos trabalhadores, que procuram a melhoria das
condições laborais e a reposição de direitos ou benefícios que lhes foram retirados durante a pandemia. A
título de exemplo, os trabalhadores do principal aeroporto francês, o Charles de Gaulle, em Paris,
anunciaram este sábado que irão avançar para nova greve entre 8 e 10 de Julho, exigindo um aumento
salarial de 300 euros líquidos. A ADP, operadora deste aeroporto, ofereceu um aumento de 4% a estes
trabalhadores, mas a proposta foi rejeitada.

Em Londres, os trabalhadores da British Airways alocados ao aeroporto de Heathrow votaram a favor da
realização de uma greve para pressionar a companhia britânica e reverter o corte de 10% do salário
imposto durante a pandemia. Na Lufthansa, os trabalhadores de terra exigem um aumento salarial de,
pelo menos, 350 euros por mês, durante um período de 12 meses, para fazerem face aos efeitos da
inflação. Já em Espanha, os tripulantes de cabine da Ryanair preparam-se para mais 12 dias de greve
este mês.

O mesmo ambiente tem sido vivido por cá, com os trabalhadores da TAP a ameaçarem fazer greve para
pressionarem a empresa a ajustar o plano de reestruturação à actual realidade do sector da aviação,
revertendo algumas das medidas implementadas durante a pandemia, como cortes salariais.

A isto, junta-se a guerra na Ucrânia, que restringe o espaço aéreo disponível para aviação comercial na
Europa. Como resumiu a Lufthansa, numa carta enviada recentemente aos clientes para justificar as
disrupções que se têm feito sentir, “isto está a levar a engarrafamentos massivos nos céus e,
infelizmente, a mais atrasos”.

O que está a ser feito?
Sem conseguir contrariar a falta de trabalhadores, as greves e, em alguns casos, os surtos de infecções
de covid-19, a resposta mais imediata para manter as operações em funcionamento tem sido o corte de
voos. Esta estratégia, de acordo com a Reuters, já levou companhias como a Lufthansa e a Easyjet a
cancelarem “milhares” de voos.

O mesmo tem acontecido nos aeroportos. Gatwick, em Londres, ou Schiphol, em Amesterdão, são os
mais recentes exemplos de aeroportos que optaram por limitar o volume de passageiros que poderão
movimentar durante a época de Verão.

Ao mesmo tempo, as companhias aéreas têm procurado contratar trabalhadores, mas essa é uma
tarefa que se tem revelado difícil, sobretudo pelo facto de que todas estão à procura de mão-de-obra
em simultâneo.

Isso mesmo foi reconhecido pela Lufthansa na carta enviada aos clientes: “Demasiados trabalhadores e
recursos permanecem indisponíveis, não só nas infra-estruturas dos nossos parceiros mas, também, em
algumas das nossas próprias áreas. Quase todas as companhias da nossa indústria estão a recrutar
pessoal, com milhares de contratações previstas só para a Europa. Contudo, este aumento da
capacidade só terá o desejado efeito de estabilização já no Inverno”.

A solução tem sido oferecer bónus e outros benefícios. A operadora do aeroporto de Schiphol, por
exemplo, acordou pagar um valor extraordinário de 5,25 euros por hora, durante a época de verão, a
15 mil trabalhadores de limpeza, segurança e assistência aeroportuária.
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Também do lado dos governos se procura mitigar os efeitos da falta de trabalhadores. Na Alemanha, o
executivo liderado por Olaf Scholz anunciou que vai acelerar a concessão de vistos de trabalho para
facilitar a entrada de trabalhadores para os aeroportos.

Já em Portugal, o Ministério da Administração Interna (MAI) apresentou, no final de Maio, um plano de
contingência que inclui o reforço do controlo das fronteiras com 238 elementos do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da PSP, bem como um sistema de triagem electrónica que permitirá
aos passageiros registarem-se previamente. Esse plano entrou, esta segunda-feira, na sua “máxima
afectação".

Qual o impacto para os viajantes?
O efeito mais evidente destas disrupções tem sido o cancelamento de milhares de voos, situações para
quais, muitas vezes, as companhias aéreas não têm conseguido encontrar alternativas rápidas. Nos
últimos dias, são vários os relatos de passageiros que viram os voos cancelados e que só conseguem
remarcações para vários dias depois da data original.

Mas, para além dos cancelamentos dos voos que tinham planeado, os passageiros têm enfrentado outro
obstáculo. O aumento da procura para níveis para aos quais as companhias aéreas não conseguem dar
resposta, aliado a uma subida expressiva dos custos do combustível, tem levado a um aumento
significativo dos preços dos bilhetes.

De acordo com os dados da IATA, o custo do jet fuel aumentou quase 150% ao longo do último ano,
um movimento que já tem um impacto evidente para os passageiros. Nos voos de Londres para os
principais destinos europeus, por exemplo, as tarifas são hoje três vezes mais elevadas do que há um
ano, segundo dados recolhidos pela Bloomberg.

Quando é que a situação vai melhorar?
Não há uma previsão exacta de quando é que o caos dos aeroportos poderá ser resolvido, mas os
avisos deixados pelas próprias companhias aéreas deixam claro que este é um cenário que irá prolongar-
se durante esta época de Verão.

“Neste momento, reconhecemos que não estamos a oferecer o serviço de excelência que planeámos e
que queremos que experiencie connosco, face à crise que o transporte aéreo atravessa e que, de acordo
com as previsões mais recentes, não deverá melhorar nas próximas semanas, fruto do aumento regular
das viagens de lazer e de negócios”, disse a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener,
numa carta enviada aos clientes onde pede desculpa pelas disrupções que têm sido sentidas, num tom
semelhante ao da carta enviada dias antes pela Lufthansa.

O mesmo é indicado pela companhia aérea alemã: “Queremos ser completamente honestos. Nas
próximas semanas, com o número de passageiros a continuar a aumentar, seja por lazer ou negócios, é
pouco provável que a situação melhore no curto prazo”.
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SIC

04/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 128088

REACH: -1

Estão a ser dias muito difíceis para quem tem viagens marcadas
com partida ou chegada a Lisboa
Estão a ser dias muito difíceis para quem tem viagens marcadas com partida ou chegada
a Lisboa

Estão a ser dias muito difíceis para quem tem viagens marcadas com partida ou chegada a Lisboa
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PORTO CANAL

04/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4580

REACH: -1

PRR: Setor do turismo vai investir mais de 150 ME em vários
projetos
O setor do turismo vai investir mais de 150 milhões de euros no âmbito da Agenda
Acelerar e T ransformar o T urismo, depois de ter sido aprovada no Plano de Recuperação
e Resiliência (PRR), de acordo com um comunicado.

O setor do turismo vai investir mais de 150 milhões de euros no âmbito da Agenda Acelerar e
Transformar o Turismo, depois de ter sido aprovada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de
acordo com um comunicado.

Na nota, hoje divulgada, a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) adiantou que esta agenda, que
está a dinamizar em conjunto com um consórcio empresarial e académico e com o NEST -- Centro de
Inovação do Turismo foi "um dos 51 projetos selecionados por vários peritos nacionais e internacionais
no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a inovação empresarial do PRR".

De acordo com a mesma nota, "promovida por um consórcio de 44 entidades", a Agenda Acelerar e
Transformar o Turismo "prevê um investimento de 151 milhões de euros num conjunto de projetos de
inovação transformadores com particular destaque no plano da digitalização e da transição climática".

Esta iniciativa apresenta-se "como um projeto cujo impacto no Plano da Inovação e Transição climática
no Turismo nacional é essencial para o cumprimento das metas do Plano Reativar o Turismo e para que
a atividade turística possa enfrentar os desafios do atual contexto altamente competitivo no pós-
pandemia", destacou a CTP.

De acordo com a entidade, o objetivo desta agenda é "contribuir para a alteração do perfil de
especialização na área do turismo e na economia portuguesa em geral", bem como "dotar as empresas
de maior capacidade tecnológica e de inovação, permitindo também uma requalificação e especialização
dos recursos humanos e a redução das emissões de CO2, tendo em conta a transição climática
necessária".

No que diz respeito aos investimentos, "estão focados no turista, para dar resposta ao quadro
competitivo entre destinos turísticos, o que implica um novo padrão de oferta em toda a jornada do
turista, para chegar a um patamar mais exímio na eficiência e na proposta de valor adequada para os
novos padrões de consumo e de sustentabilidade".

A definição desta agenda teve início em junho de 2021, sendo que "vai agora desenrolar-se um processo
de negociação e contratação de cujo sucesso no plano dos apoios dependerá a concretização desta
Agenda essencial para a transformação da atividade turística e para a economia portuguesa".
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A CTP acredita que com estes projetos "o tecido empresarial terá aumentos da produtividade e
competitividade através da inovação e introdução de tecnologia nas operações, com a consequente
qualificação dos recursos humanos e pelo aumento da geração de valor através do conhecimento do
turista, da eficiência energética e do uso de recursos com práticas sustentáveis".

Francisco Calheiros, presidente da entidade, citado na mesma nota, refere que "com o reforço dos
apoios públicos anunciados de 930 milhões de euros para 3.000 milhões de euros estão criadas as
condições para dar resposta aos projetos de investimento apresentados pelo turismo".
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