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TAP: Várias centenas de trabalhadores protestam pela melhoria
do serviço
Várias centenas de trabalhadores da T AP, entre pilotos, tripulantes de cabine e técnicos
de manutenção, manifestam-se hoje, em Lisboa, numa marcha silenciosa até ao
Ministério das Infraestruturas, pela melhoria da qualidade do serviço e sustentabilidade
da empresa.

Pelas 08:30, pilotos, tripulantes de cabine e técnicos de manutenção de aeronaves, maioritariamente
fardados ou vestidos de preto e branco, começaram a concentrar-se na praça do Campo Pequeno, de
onde seguiram em silêncio para o Ministério liderado por Pedro Nuno Santos, que fica próximo do local,
onde vão entregar uma carta.

Entre os cartazes levados pelos trabalhadores leem-se frases como “se agora contratam a peso de
ouro, porque é que despediram?”, ou “os despedimentos na TAP saem caros a todos”.

O protesto foi convocado pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o
Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves
(SITEMA), numa ação que dizem ser inédita.

O objetivo “é a melhoria contínua da qualidade do serviço que presta aos seus clientes e a
sustentabilidade da própria empresa, mantendo os elevados padrões de segurança da operação pelos
quais fomos sempre reconhecidos”, dizem.

“Os trabalhadores e os passageiros estão juntos quando viajam e estão juntos nesta luta pelo
alinhamento entre as opções de gestão e aquilo que o país necessita da TAP”, dizem os três sindicatos,
afirmando ainda que “os aviões [da TAP] não voam sem pilotos, sem pessoal de cabine e sem uma boa
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manutenção nem chegam a sair do chão”.
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TAP: Comissão Executiva repudia ″constante tentativa de
ataques″ à sua credibilidade
Pilotos, tripulantes e técnicos de manutenção realizam hoje em Lisboa uma "marcha
silenciosa" em protesto contra a gestão da transportadora aérea nacional.

A Comissão Executiva da TAP repudiou hoje "a constante tentativa de ataques à sua credibilidade e
competência", no dia em que pilotos, tripulantes e técnicos de manutenção se juntam em Lisboa para
uma "marcha silenciosa".

Na sexta-feira, as direções do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Sindicato
dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA)
anunciaram o protesto, que junta "pela primeira vez na história da aviação nacional, pilotos, pessoal de
cabine e técnicos de manutenção".

Esta marcha silenciosa, com partida do Campo Pequeno e chegada ao Ministério das Infraestruturas e
Habitação durante esta manhã, pretende chamar a atenção para a situação que se vive na TAP, segundo
os três sindicatos.

Entretanto, a "Comissão Executiva da TAP lamenta e repudia a constante tentativa de ataques à sua
credibilidade e competência, os julgamentos de intenções e a cada vez mais frequente apresentação de
'factoides' avulso, propositadamente descontextualizados, distorcidos e até, nalguns casos,
completamente falsos, com que alguns sindicatos bombardeiam constantemente a comunicação social",
afirma a gestão da transportadora aérea, em comunicado.

A Comissão Executiva da TAP sublinha que "está, desde sempre, disponível, para o diálogo com todos os
sindicatos e nas múltiplas reuniões que tem mantido com os responsáveis sindicais" e "presta toda a
informação que é solicitada e procura, de boa fé, esclarecer todas as questões e dúvidas que são
suscitadas", mas "não dialoga com os sindicatos através de comunicados de imprensa ou de declarações
públicas que possam gerar títulos de notícias".

A gestão da TAP diz ainda que "mantém sempre as portas abertas para o diálogo sério e construtivo, de
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uma forma que contribua para uma melhoria efetiva das condições de trabalho de todos os
trabalhadores".

Afirmando-se "bem consciente do esforço que é pedido a todos os trabalhadores da companhia,
nomeadamente com o corte de 25% no valor dos salários acima dos 1410 euros", a Comissão
Executiva sublinha que, "sem esse esforço, não teria sido possível obter a autorização da Comissão
Europeia para o plano de restruturação que permitiu a sobrevivência da TAP".

Ora, esta é uma "sobrevivência só conseguida também através do esforço de todos os contribuintes
portugueses e do Estado português", prossegue, apontando que os sindicatos da TAP, "bem conscientes
deste facto, de forma responsável e cumprindo a sua função de defesa dos trabalhadores e dos seus
postos de trabalho, acordaram" com a companhia aérea "os cortes salariais mencionados, assumindo
assim um compromisso que produz os seus efeitos até 2025, ano a partir do qual, cumprindo-se o plano
de restruturação, a TAP estará finalmente em condições de repor os salários na íntegra".

Por isso, "até lá, não pode ser feita tábua rasa dos acordos firmados, nem a sobrevivência da companhia
poderia resistir se isso acontecesse, como facilmente se poderá compreender", adverte a TAP.

"O compromisso assumido pelos sindicatos, em representação dos trabalhadores da TAP, não foi
assumido apenas com a gestão da TAP", mas "foi também assumido com o Estado português, com
todos os portugueses e com a Comissão Europeia", recorda a Comissão Executiva, que reitera o seu
compromisso de cumprir o plano de restruturação e de apresentar os resultados que este define.

Nesse sentido, "para que seja possível apresentar esses resultados, que permitirão garantir a viabilidade
e sobrevivência futuras da TAP, o esforço não começa, nem se esgota, nos cortes salariais de 25%
sobre o valor que exceda os 1.410 euros mensais".

A gestão salienta que a TAP tem "reduzido custos em todas as áreas onde é possível", através da
renegociação de contratos com fornecedores e prestadores e criando "maiores eficiências" e "continua a
trabalhar diligentemente para reduzir todos os custos".

Adianta ainda que "outro esforço que está a ser prosseguido com sucesso é o de aumento das receitas e
do 'yield', determinantes para a rentabilidade da TAP".

A operadora aérea sublinha ainda que "há custos" que não controla e que têm registado aumentos
acentuados, "nomeadamente os custos de combustível ou os decorrentes da valorização do dólar face
ao euro", destaca.

Por isso, "este aumento dos custos, que têm um impacto significativo no balanço da TAP, tem de ser
considerado em qualquer posição equilibrada e séria que seja produzida sobre a TAP", remata a empresa.

"A gestão de qualquer empresa é avaliada não por comunicados de imprensa sindicais, mas pelos
resultados de gestão que apresenta, sendo esses resultados, ao contrário das afirmações produzidas por
alguns sindicatos, auditados, verificados e validados pela tutela política e pelos diversos 'stakeholders'" da
TAP, sublinha a Comissão Executiva, referindo que os resultados do segundo trimestre e do primeiro
semestre serão divulgados em 23 de agosto.

"São esses resultados que permitem a avaliação do seu desempenho e do trabalho que está a ser
desenvolvido na TAP, não só pela gestão, mas por todos os trabalhadores", conclui a Comissão
executiva.
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Aeroporto de Heathrow prolonga até outubro limite de
passageiros
O aeroporto de Heathrow (Londres) vai estender o limite de passageiros até 29 de
outubro, mais seis semanas que o previsto. A medida melhorou a pontualidade e reduziu
cancelamentos de última hora

O aeroporto de Heathrow, em Londres, Reino Unido, anunciou que vai prolongar o limite de passageiros
até 29 de outubro, mais seis semanas face ao previsto, devido ao persistente aumento da procura de
viagens após a pandemia.

Desde julho que o maior aeroporto do Reino Unido limitou a 100 mil por dia o número de passageiros
que podem descolar de Heathrow, uma medida que, segundo os responsáveis, tem permitido melhorar a
pontualidade dos voos e reduzir cancelamentos de última hora.

Milhares de viagens foram canceladas neste verão devido à falta de funcionários nas companhias aéreas
e nas instalações dos aeroportos e, durante as primeiras semanas, foram difundidas imagens de longas
filas nas chegadas de Heathrow e problemas com as bagagens.

"A nossa principal preocupação é garantir que oferecemos aos nossos passageiros um serviço de
confiança quando viajam", disse Ross Baker, diretor comercial do Aeroporto de Londres, em
comunicado.

"Por esta razão, estabelecemos limites temporários de capacidade em julho, que já permitiram melhorar
a mobilidade durante o verão", acrescentou.
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Peixe e marisco quase com os pés na areia
ALGARVE. Há um novo restaurante na Praia da Falésia, bem perto de Vilamoura: o Sora
Beach Club. Peixe e marisco da costa algarvia com alguns toques sofisticados.
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Mauricio Moreira vence 83.ª edição da Volta a Portugal (que não
passou no Algarve) - Postal do Algarve
Depois de ter sido segundo em 2021, Moreira garantiu a primeira vitória na Volta a
Portugal, ao ultrapassar o companheiro de equipa Frederico Figueiredo, que terminou em
segundo, a 1.09 minutos.Depois de ter sido segundo em 2021, Moreira garantiu a
primeira vitória na Volta a Portugal, ao ultrapassar o companheiro de equipa Frederico
Figueiredo, que terminou em segundo, a 1.09 minutos.

O ciclista uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) conquistou esta segunda-feira a 83.ª edição
da Volta a Portugal, depois de ganhar o contrarrelógio da 10.ª e última etapa, em Vila Nova de Gaia.

O ‘crono’ de 18,6 quilómetros, entre Porto e Vila Nova de Gaia, foi ganho por Moreira, em 25.07
minutos, menos 20 segundos do que o português António Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor) e 1.04 do
que o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel).

Depois de ter sido segundo em 2021, Moreira garantiu a primeira vitória na Volta a Portugal, ao
ultrapassar o companheiro de equipa Frederico Figueiredo, que terminou em segundo, a 1.09 minutos.

Na terceira posição acabou outro ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor, o português António Carvalho, a
2.35 minutos.

Historial de vencedores da Volta a Portugal em bicicleta, cuja 83.ª edição se disputou entre 04 de agosto
e hoje, num total de 1.559,7 quilómetros, de Lisboa a Gaia:

Palmarés dos prémios complementares nos últimos 10 anos da Volta a Portugal em bicicleta, cuja 83.ª
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edição se disputou entre 04 de agosto e hoje, num total de 1.559,7 quilómetros, de Lisboa a Gaia:

2022 Frederico Figueiredo, Por (Glassdrive-Q8-Anicolor, Por)

2021 Bruno Silva, Por (Antarte-Feirense, Por)

2020 Hugo Nunes, Por (Rádio Popular-Boavista, Por) *

2019 Luís Gomes, Por (Rádio Popular-Boavista, Por)

2018 Joni Brandão, Por (Sporting-Tavira, Por) **

2017 Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto, Por)

2016 Joni Brandão, Por (Efapel, Por) ***

2015 Bruno Silva, Por (LA-Antarte, Por)

2014 António Carvalho, Por (LA-Antarte, Por)

2013 Sérgio Sousa, Por (Efapel-Glassdrive, Por) ****

2012 Rui Sousa, Por (Efapel-Glassdrive, Por)

2022 Scott McGill, EUA (Wildlife Generation, EUA)

2021 Rafael Reis, Por (Efapel, Por)

2020 Luís Gomes, Por (Kelly-Simoldes-UDO, Por) *

2019 Daniel Mestre, Por (W52-FC Porto, Por)

2018 Vicente García de Mateos, Esp (Aviludo-Louletano, Por)

2017 Vicente García de Mateos, Esp (Louletano-Hospital de Loulé, Por)

2016 Gustavo Veloso, Esp (W52-FC Porto, Por)

2015 Gustavo Veloso, Esp (W52-Quinta da Lixa, Por)

2014 Davide Vigano, Ita (Caja Rural, Esp)

2013 Manuel Cardoso, Por (Caja Rural, Esp)

2012 Reinardt Van Rensburg, Afs (MTN Qhubeka, Afs)

2022 Jokin Murguialday, Esp (Caja Rural, Esp)

2021 Abner González, Pri (Movistar, Esp)

2020 Simon Carr, GB (Nippo Delko Provence, Fra) *

2019 Emanuel Duarte, Por (LA Alumínios, Por)

2018 Xuban Errazkin, Esp (Vito-Feirense-Blackjack, Por)

2017 Krists Neilands, Lat (Israel Cycling Team, Isr)

2016 Alexander Vdovin, Rus (Lokosphinx, Rus)
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2015 Aleksey Rybalkin, Rus (Lokosphinx, Rus)

2014 David Rodrigues, Por (Seleção Portuguesa)

2013 Jan Hirt, Che (Leopard-Trek, Lux) *

2012 David de la Cruz, Esp (Caja Rural, Esp)

2022 Glassdrive-Q8-Anicolor, Por

2021 Efapel, Por

2020 W52-FC Porto, Por *

2019 W52-FC Porto, Por

2018 W52-FC Porto, Por

2017 W52-FC Porto, Por

2016 W52-FC Porto, Por

2015 W52-Quinta da Lixa, Por

2014 OFM-Quinta da Lixa, Por

2013 Efapel-Glassdrive, Por

2012 Efapel-Glassdrive, Por

*Edição especial da Volta a Portugal, disputada num formato diferente devido à pandemia de covid-19.

**O vencedor Raúl Alarcón (W52-FC Porto) foi desclassificado por doping.

***O vencedor Wilson Diaz (Funvic Soul Cycles) foi desclassificado por doping.

****O vencedor Márcio Barbosa (LA-Antarte) foi desclassificado por doping.

*O vencedor Vladislav Gorbunov (Astana Continental) foi desclassificado por doping.
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Portugal lidera investimento estrangeiro em Cabo Verde no
primeiro trimestre
Arquipélago captou 20,8 milhões de euros em investimento estrangeiro, sobretudo no
setor do turismo

O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Cabo Verde aumentou ligeiramente no primeiro trimestre de
2022, em termos homólogos, para 20,8 milhões de euros, liderado por Portugal, segundo dados do
banco central compilados nesta segunda-feira pela Lusa.

De acordo com o mais recente relatório estatístico mensal do Banco de Cabo Verde (BCV), o
arquipélago captou de janeiro a março deste ano mais de 2.286 milhões de escudos (20,8 milhões de
euros) em investimento estrangeiro - sobretudo no setor do turismo -, registo que compara com quase
2.282 milhões de escudos (20,7 milhões de euros) no mesmo período de 2021.

O IDE em Cabo Verde no primeiro trimestre do ano foi novamente liderado por Portugal, com 516,9
milhões de escudos (4,7 milhões de escudos), um aumento face aos 339,2 milhões de escudos (três
milhões de euros) investidos pelos empresários portugueses no arquipélago nos primeiros três meses de
2021.

A Lusa noticiou anteriormente que o Investimento Direto Estrangeiro em Cabo Verde aumentou 38,2%
em 2021, em termos homólogos, para mais de 85 milhões de euros, crescimento fortemente
impulsionado por Portugal.

Um relatório anterior do BCV refere que o arquipélago captou em todo o ano passado mais de 9.485
milhões de escudos (85,2 milhões de euros) em investimento estrangeiro - mais de metade no setor do
turismo -, valor que compara com os 6.859 milhões de escudos (61,6 milhões de euros) em 2020,
então já com os efeitos da crise provocada pela pandemia de covid-19.

O IDE em Cabo Verde, que inclui também participações, lucros reinvestidos e outro capital, voltou a ser
liderado em 2021 por Portugal, com mais de 2.681 milhões de escudos (24 milhões de euros), também
essencialmente no setor do turismo, duplicando face aos valores investidos no ano anterior.
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Em 2020, o IDE português em Cabo Verde foi de 1.322 milhões de escudos (11,9 milhões de euros),
segundo histórico dos dados do BCV.

Globalmente, o IDE em Cabo Verde caiu 33,7% em 2020, impacto justificado então com os
constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19.

Já o IDE de Espanha em Cabo Verde caiu de 1.226 milhões de escudos (11,1 milhões de euros) em
2020 para 244,6 milhões de escudos (2,2 milhões de euros) em 2021.

No histórico do IDE em Cabo Verde, Portugal e Espanha lideram há vários anos.

De acordo com dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a comunidade
portuguesa em Cabo Verde desenvolve atividades nas áreas do comércio, incluindo a distribuição
alimentar e de bebidas, na hotelaria e restauração, na construção civil e metálica, entre outros.

Os investimentos de Espanha no arquipélago prendem-se sobretudo com o setor das pescas e da
hotelaria.

Em 2019, antes da pandemia de covid-19, o IDE global em Cabo Verde foi de mais de 10.355 milhões
de escudos (93 milhões de euros).
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Montenegro propõe programa de emergência social no valor de
mil milhões de euros
O líder do PSD explicou, na Festa do Pontal, que o programa integra cinco eixos que
″estão asseguradas por aquilo que é o excedente dos impostos que o Governo vai
arrecadar este ano″.

O presidente do PSD anunciou, este domingo, que o partido entregou no Parlamento uma proposta de
programa de emergência social para o período de setembro a dezembro, no valor global de mil milhões
de euros de ajuda aos mais necessitados.

"Hoje [domingo] mesmo, o nosso líder parlamentar dirigiu um requerimento ao presidente da Assembleia
da República para que, quando começar a funcionar o plenário, possa ser discutido o programa de
emergência social que o Governo não faz, mas que nós vamos propor ao país", disse Luís Montenegro,
ao discursar na Festa do Pontal em Quarteira, no Algarve.

Segundo Luís Montenegro, que se estreou como líder do PSD na Festa do Pontal, o habitual comício da
'reentré' do partido no distrito de Faro, o programa integra cinco eixos, que são "medidas transitórias
para quatro meses e estão asseguradas por aquilo que é o excedente dos impostos que o Governo vai
arrecadar este ano".

Perante cerca de 1.500 militantes, o líder social-democrata enumerou os eixos, o primeiro dos quais a
atribuição de um vale alimentar de 40 euros por mês a todos os pensionistas e reformados com
pensões até 1.097 euros, que são 2,5 indexantes de apoios sociais, medida que custará 368 milhões de
euros.

A segunda medida, continuou, passa por atribuir um vale alimentar a todos aqueles que estão na vida
ativa e que têm um rendimento inferior a 1.100 euros.

"Quer num caso, quer noutro, estamos a falar de 2,3 milhões de pessoas, no global estamos a falar de
4,6 milhões de pessoas", apontou.
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O terceiro eixo "é a proposta de redução do IRS nos quarto, quinto e sexto escalões, porque quem
ganha entre 1.100 e 2.500 euros mensais também estão a passar dificuldades, não tão graves como as
famílias mais carenciadas", mas também merecem apoio, sublinhou.

Os outros dois eixos têm a ver com a atribuição de mais dez euros adicionais a todas as crianças e
jovens que recebem abono de família, "medida que custa cerca de 10 milhões de euros por mês, e linhas
de apoio às instituições particulares de solidariedade social e às pequenas e médias empresas".

No seu discurso, ao longo de quase uma hora, o líder do PSD salientou que as medidas "são transitórias,
para quatro meses deste ano e estão asseguradas por aquilo que é o excedente dos impostos que são
cobrados este ano".

Luís Montenegro, que partilhou a mesa com Pedro Passos Coelho, saudou a presença do antigo líder e
antigo primeiro-ministro social-democrata, dizendo ser uma pessoa especial com quem teve o privilégio
de integrar o Governo em 2015.

Para o atual líder do PSD, "a máquina laranja está de volta para tornar a governar Portugal, numa altura
em que o país precisa do partido para recuperar o país".

Nas críticas ao Governo, Montenegro considerou que a atual governação socialista em nada mudou dos
últimos anos, porque "é um Governo tão igual aos dois anteriores, que está a empobrecer Portugal".

"Estamos a viver pior em Portugal e a ficarmos cada vez mais pobres", notou.

Luís Montenegro considerou ainda que Portugal tem hoje "uma sociedade nivelada por baixo, onde as
pessoas recebem cada vez menos", e acusou o PS de ser um Governo "de casos, sem que ninguém
assuma a responsabilidade", recordando as "polémicas com o aeroporto, o despacho do primeiro-
ministro sobre uma empresa das elétricas e as declarações da ministra da Agricultura".

"Parece mentira, mas aconteceu. Tudo o que acontece em Portugal menos bem, nunca é culpa do
Governo", ironizou.

Para Luís Montenegro, o PSD tem agora de fazer o que lhe compete como partido da oposição, que é
escrutinar o Governo, e apresentar-se com sentido de responsabilidade e abertura à sociedade, de forma
a construir um plano de governação que possa dar a Portugal oportunidades a todos os cidadãos".
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Montenegro anuncia Programa de Emergência contra a inflação e
desafia Governo a aprová-lo
Montenegro afirma que o programa é transitório e usa apenas as verbas do excedente
da receita fiscal, sem tocar no Orçamento do Estado

O PSD vai apresentar, na Assembleia da República, um Programa de Emergência Social (PES) para um
apoio extraordinário à população e às empresas, no sentido de combater os efeitos da inflação. A
medida foi a grande novidade anunciada na rentrée oficial do partido, este domingo, 14, na tradicional
Festa do Pontal, decorrida no Calçadão da Quarteira, no Algarve. Pelas contas do PSD, o Governo vai
arrecadar, em excedente de receita fiscal, diretamente decorrente do aumento dos preços, cerca de 4
mil milhões de euros a mais, em contas feitas por baixo. E a proposta é a de que o Estado devolva aos
contribuintes parte desse dinheiro, não previsto no Orçamento.

Assim, uma das medidas será a de estabelecer um vale alimentar de 40 euros mensais, entre Setembro
e Dezembro, destinado a pensionistas e aposentados que ganhem até 1097 euros. No seu conjunto, a
medida abrange 2,3 milhões de portugueses e custará cerca de 368 milhões de euros. Outro vale
alimentar, de igual valor, destinar-se-ia a quem tenha um vencimento inferior a 1100 euros, mas esteja
na vida ativa. No total, serão cerca de 4,6 milhões de pessoas as beneficiadas,

No PES, o PSD propõe uma redução de IRS para os 4.º, 5.º e 6.º escalões, o que abrange todos os que
ganhem entre 1100 e 2600 euros e, nos quatro meses previstos para a duração da medida, o Estado
gastaria – ou melhor, deixaria de arrecadar… – 200 milhões de euros. Ao mesmo tempo, o PSD prevê
linhas de apoio ainda não detalhadas às instituições de solidariedade social e às empresas.

O PES do PSD custaria mil milhões de euros, apenas um quarto do excedente previsto de receita fiscal. A
batata quente fica, agora, do lado do Governo, que terá de responder, no Parlamento, aravés da sua
maioria, se aceita ou não estas ou parte destas medidas de emergência. Luís Montenegro recusa,
antecipadamente, quaisqer acusações de irresponsabilidade financeira: “As medidas são absolutamente
transitórias, duram quatro meses e utilizam o excedente de impostos e não qualquer despesa adicional
retirada do Orçamento do Estado”, frisou, a encerrar o seu discurso.

Programa custa mil milhões de euros, um quarto do excedente estimado de receita fiscal

Um discurso que, evidentemente, aflorou os casos principais deste período de quatro meses e meio de
vigência do Governo de maioria absoluta do PS. Pontuando a sua exposição por notas irónicas,
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Montenegro levou a primeira parte da sua intervenção para uma crítica cerrada ao “Governo dos
despachos [novo aeroporto, caso Indesa]”, concluindo que o Executivo “é que precisa de ser
despachado”. E recusou a acusação de fazer uma oposição “de casos”: “Seremos, isso sim, uma
oposição de escrutínio. E este Governo precisa de muito escrutínio! Nós não inventamos os casos nem
temos uma oposição de casos: temos, isso sim, um Governo de casos!”. Entre eles, sem esquecer
nenhum, Luís Montenegro referiu o do novo aeroporto, o dos incêndios e das respetivas falhas de
coordenação no combate (lembrando que a reforma da floresta, prometida em 2017, nunca chegou ao
terreno), do já referido despacho sobre a Indesa, da contratação de Sérgio Figueiredo por Fernando
Medina e da afirmação da ministra da Agricultura sobre a falta de apoio da CAP ao PS, nas últimas
eleições. A este propósito, Montenegro acusou o PS de confundir o partido com o Estado: “Para o PS,
partido e Estado sem uma e a mesma coisa!”

Tenho muita honra em ter colaborado com um Governo que mandou para casa a tróika que os
socialistas tinham trazido para Portugal

Tenho muita honra em ter colaborado com um Governo que mandou para casa a tróika que os
socialistas tinham trazido para Portugal

No início, Montenegro saudara Pedro Passos Coelho, que abriu “uma exceção” à sua retirada da política
para aparecer no Pontal, sentando-se ao lado do líder, ao jantar. Antecipando os comentários sobre “o
regresso do passismo” como se isso “fosse uma coisa medonha”, Montenero declarou-se “honrado” por
ter colaborado tão estreitamente com um Governo (o de Passos Coelho) que “mandou para casa a
tróika que os socialistas tinham trazido para Portugal”.

E concluiu o seu discurso fazendo um desafio à comunicação social: “Estão sempre a pedir-nos que
apresentemos as nossas ideias. Mas ninguém pergunta ao Governo quais são as suas, que ninguém
conhece…”
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Mesmo no pico do verão, 87% das vagas no retalho estão por
preencher
Grande comércio garante que conseguiu recrutar para o período estival, com campanhas
antecipadas, mas admite dificuldades em preencher todas as vagas nas lojas situadas nas
zonas do litoral, em especial no Algarve.
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Com piscina e jacuzzi, em Leiria pode dormir num autocarro de
dois andares
O alojamento, inserido numa zona rural e com pomares onde se pode passear, tem um
jacuzzi perfeito para se banhar sob o céu estrelado. Pela manhã, há sempre pão
quentinho.

É um dos mais originais e procurados alojamentos da região de Leiria. O Camping Bus Alojamento saiu
de uma ideia de Ricardo Marcelino que, juntamente com a família, decidiu transformar um antigo
autocarro de dois andares, num confortável e diferente alojamento local. É dos anos 60, da marca
Inglesa AEC, transformado numa casa, o que faz dele um espaço único, acolhedor e com muito requinte.
Dentro do veículo, com o verde original, encontra um quarto com uma cama, uma casa de banho e
ainda uma cozinha equipada, bem como espaço para estar e uma sala de refeições.

É um projeto em constante evolução, que recebeu recentemente uma piscina na área de lazer, e conta
ainda com um espaço de barbecue e um jacuzzi, perfeito para um banho quente à luz da lua. Mas
Ricardo Marcelino não está sozinho e a família ajuda a proporcionar dias inesquecíveis, que começam
logo pela manhã, com um pequeno-almoço, colocado sobre o capot do motor, que inclui pão quente e
outros mimos, sempre caseiros, como compotas ou um bolo acabado de sair do forno. Pela localização,
numa área campestre, proporciona verdadeiras aventuras em família, à volta do pomar, com apanha de
fruta e posterior prova de compotas, ou até mesmo apanha de tomates que podem, e devem, fazer
parte da salada do jantar.

O autocarro guarda ainda um surpresa para melómanos. Como tem ligação por bluetooth, basta ligar o
telefone ao sistema de som da casa e a música sai… pelos pneus! É apenas possível alugar este retro
bus, localizado no Arrabal, no concelho de Leiria por um mínimo de duas noites (a partir de €290). Saiba
mais na página de Facebook do projeto Camping Bus Alojamento.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Centro, com produção Boa Cama Boa Mesa,
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oferecido com o Expresso na edição de 17 de junho 2022.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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Sindicato de Hotelaria do Algarve esteve na Marina de Vilamoura
a denunciar motivos para a falta de trabalhadores do turismo
Durante a ação, foi também distribuído um comunicado aos trabalhadores da restauração
a alertar para a necessidade da sua organização e luta para romper com a atual
estratégia de empobrecimento das massas trabalhadoras.

O Sindicato da Hotelaria do Algarve esteve, dia 11 de agosto, na Marina de Vilamoura, a distribuir um
comunicado aos turistas e população em geral, onde denunciou «as péssimas condições de trabalho e os
baixos salários pagos à grande maioria dos trabalhadores, apontando esses como os principais motivos
para a dificuldade que as empresas estão a ter para contratar os trabalhadores em falta no sector do
Turismo». No comunicado, «o sindicato alerta também para a intenção desumana dos patrões de
quererem utilizar os trabalhadores imigrantes para reduzirem os custos das empresas à custa de mão-
de-obra mais barata e para reduzirem direitos para continuarem a aumentar a exploração para
aumentarem os lucros».

«É vergonhoso que as entidades públicas, como a Região do Turismo do Algarve e a Direcção Regional
do Algarve do Instituto do Emprego e Formação Profissional, estejam a ser agentes ativos desta
estratégia do patronato do setor do Turismo, em vez de serem uma voz ativa na exigência de condições
dignas de trabalho e de vida para o mais importante ativo deste sector que são os trabalhadores,
condições essas essenciais para a fixação dos trabalhadores no sector e nas empresas e para a garantia
de qualidade no serviço prestado aos clientes», frisa.

Durante a ação, foi também distribuído um comunicado aos trabalhadores da restauração a alertar para
a necessidade da sua organização e luta para romper com a atual estratégia de empobrecimento das
massas trabalhadoras.

«O Sindicato da Hotelaria do Algarve irá continuar a denunciar a estratégia do patronato e do Governo
PS, do PSD, do CDS, do Iniciativa Liberal e do Chega, de perpetuar o modelo económico baseado em
baixos salários e condições de trabalho degradantes e a apelar à organização e reforço da unidade de
todos os trabalhadores do setor, nos locais de trabalho e na rua, para dar mais força à luta pela
exigência de uma vida melhor e de um Turismo de qualidade», termina o comunicado.
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Aeroporto de Faro segue maus exemplos de Lisboa e Porto
Pedro é taxista na praça do aeroporto de Faro e descreve a realidade que tão bem
conhece. A_Federação Portuguesa do T áxi reage, dizendo que ‘é sempre de lamentar o
mau desempenho’.

Depois de, na edição da semana passada, ter noticiado que a ‘máfia dos táxis’ controla as praças dos
aeroportos de Lisboa e do Porto, o Nascer do SOL recebeu uma denúncia relativamente ao de Faro.
Pedro (nome fictício), taxista que ali trabalha há muitos anos, relata o que acontece a Sul.

«Como é que funcionam as associações? Grande parte desta miséria se deve a elas. Sempre que se
pede prestações de contas, há relutância em dar. Vive tudo na obscuridade. Da última vez que se
apresentaram contas, até o valor do papel higiénico era astronómico», começa por dizer, acrescentando
que 90% dos taxistas de Faro, «para não dizer mais, trabalham na ilegalidade». «Somos obrigados a ter
um contrato de trabalho e não é cumprido por ninguém: trabalho com contrato e, mesmo assim, não
recebo horas extraordinárias, não ganho feriados, etc. E esta quantidade de taxistas ganha à
percentagem pura e isto facilita a fuga ao fisco dos patrões. Se não trabalharem não ganham e se
estiverem doentes podem não ganhar», acusa.

«Se soubermos o número de táxis que há no país, pensamos nos impostos que estão em falta. No
aeroporto de Faro, há taxistas que não levam as pessoas para sítios próximos como Gambelas. Há 75
licenças atribuídas que estão divididas em três grupos. Se formos apanhar um táxi à cidade, não há
nenhum. No verão, está a frota toda no aeroporto e, mesmo assim, não chegam. Mas, no inverno, nem
sequer compensa ir ao aeroporto. E nada disto é controlado», observa Pedro.

Segundo dados que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) divulgou no relatório ‘Síntese
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sobre o Mercado Táxi em Portugal’, em 2020, no final de 2017 contabilizavam-se 13.729 táxis
licenciados (menos 47 do que em 2016 e mais 86 do que em 2006): aproximadamente 4.500
concentrados na Área Metropolitana de Lisboa e quase 1700 na Área Metropolitana do Porto. Na cidade
de Lisboa existiam quase 3500 táxis e na do Porto 716, seguindo-se o Funchal (454), Cascais (194),
Ponta Delgada (147) e Coimbra (117).

No Sul do Continente, circulavam cerca de 2.800 veículos e, destes, 480 estavam no Algarve. Por outro
lado, relativamente às zonas com menor número de veículos de transporte de passageiros,
encontrávamos: Vidigueira, Corvo e Constância (com três táxis cada um), Mourão e Alvito (com dois) e
Barrancos (um táxi). Assim, havia, em média, um táxi por cada mil habitantes, mas mais de 1000
licenças por atribuir.

«Sempre que há uma fiscalização, os taxistas dos aeroportos de Lisboa e do Porto, que ‘entram nestes
esquemas’, são avisados, e isso acontece também no de Faro. Faturo 100% daquilo que faço e sou dos
poucos. 90 ou 95% destes carros não faturam ou fogem. Se compararmos os números de quilómetros,
percebemos que alguém como eu tem 1000km ‘cheios’, como nós dizemos, e esses uns 250. Tem de
haver um equilíbrio entre andar vazio e cheio», indica o taxista, não compreendendo a inércia das
autoridades.

«O Estado é quem mexe nas tarifas e tudo, mas quem controla as frotas são as Câmaras Municipais.
Por exemplo, em Faro, a compra da exploração de um táxi custa cerca de 200 mil euros: compra-se a
firma da exploração da licença, mas pertence sempre ao Estado. Não se compreende como é que uma
licença que supostamente é dada de graça é vendida a 200 mil euros!». Estes pagamentos, garante, são
feitos em ‘dinheiro vivo’ para que não haja comprovativos de transferências nem dos valores reais das
transações.

«A selvajaria começa dentro de portas e alastra para fora»

A presença dos TVDE_na praça do aeroporto algarvio não escapa às críticas do taxista. «Outra coisa que
merece ser investigada é o que faz aqui a Uber: mostra que faz falta mais táxis. O Governo, aquilo que
fez, foi buscar uma multinacional de trabalho escravo. Não se percebe como estão a recibos verdes. Em
vez de meterem a mão nos táxis e modernizarem o táxi, pondo tudo correto, não: deixam tudo como
está e metem os senhores da Uber. Inclusivamente, os preços que fazem... É uma concorrência desleal
e o Governo é cúmplice disto», denuncia, explicando ao Nascer do SOL que os investigadores e
dirigentes políticos que se dedicam à análise da mobilidade em Portugal deviam prestar atenção a todas
estas nuances ocultas do mercado.

«Se em Faro há estes táxis e precisamos de 150, imaginemos, estes senhores não querem que haja
mais porque depois não conseguem vender a exploração das licenças por estes valores elevados! Tenho
colegas que, além de roubarem os outros, roubam constantemente os clientes! Até fazem o percurso
duas vezes se for preciso. Temos uma esquadra da PSP no aeroporto, mas a maioria dos agentes nem
fala inglês», lamenta o homem que sente revolta igualmente em relação às tarifas dos carros de menor
e maior dimensão. «Há carros grandes que, quando têm um cliente ou dois, ou fazem o preço correto
ou trabalham à margem da lei e fazem o preço do carro pequeno», afirma Pedro.

«E há outro problema: há ‘carros ladrões’, como lhes chamamos, que são pequenos, mas como têm
dois bancos deitados ao fundo, o taxímetro conta como se fossem grandes. Não têm espaço para
bagagem, os taxistas nem levam mais do que quatro pessoas», declara o profissional, não conseguindo
aceitar aquilo que se passa com os formadores. «Conheço um que trabalha como taxista e é um dos
piores exemplos que há na praça deste aeroporto: o que é que ele ensinará? E há muitos que não
passam nos exames. No meu caso, tenho a sorte de não ser um fulano pequenino e como tenho fama
de ‘maluco’, de quem diz tudo pela boca fora, isso também ajuda um bocado! Mas há sempre
pressões», admite. Não esconde, contudo, que também comete atos que podem ser considerados
menos adequados.

«Imaginemos que o meu objetivo é fazer 300 euros num dia: faltam 3 ou 4 euros. O cliente vai para o
fim de Albufeira, podemos fazer vários caminhos. Se eu ficar com mais esse dinheiro, estou a roubar?
_Depende daquilo que consideramos roubar! Mas estão sempre a roubar, principalmente, os reformados.
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E eu também não sou santo. Outra coisa que está mal são os suplementos: se pusermos um em quem
não tem bagagem, estamos a falar de 1,60 euro. As pessoas não se apercebem e ficamos todos
contentes. Faz parte do negócio. Mas se levarmos mais 20, 30, 40, 50 euros... Isto é roubar
claramente», reflete, lastimando que os passageiros não saibam com quem falar quando sentem que
foram enganados.

«E as Rádios Táxi põem o assunto debaixo da gaveta. Nunca ninguém quis meter a mão no setor e
arrumar isto. Tem de haver enormes interesses - e eu sei que há - para isto continuar como é. Quando
quisermos ver a realidade do país, viajamos de táxi. Até os estrangeiros dizem isto! É um setor corrupto
dos pés à cabeça. A Uber e as outras empresas de TVDE estão a crescer tal e qual como os táxis ao
início: os taxistas andavam à paulada com os estrangeiros e ganhavam muito. Que raio de país é este?»,
questiona com indignação. «Mas o Estado precisa tanto de dinheiro e não arruma isto para ser tudo
legal?».

«Faro é a praça do país inteiro onde se fatura mais. A selvajaria começa dentro de portas e alastra para
fora. Estes tipos têm todo o interesse em que haja esta impunidade para se roubar à vontade. No
aeroporto de Faro, imaginemos que não está ninguém de colegas lá e temos uma fila de clientes. Vamos
supor que a última pessoa da fila vai para Lagos: passa para primeiro porque a distância é maior. Isto
acontece diariamente e a PSP não quer saber», conclui.

Contactado pelo Nascer do SOL, o Presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Ramos,
esclarece: «É sempre de lamentar o mau desempenho, em qualquer profissão. No caso apresentado, e
não conhecendo a matéria de facto, assume a FPT que urge aplicar o Regulamento para a Praça de Táxis
do Aeroporto Humberto Delgado, aprovado há vários anos, mas nunca (talvez por razões políticas)
aplicado. Esse regulamento, aprovado por todas as entidades envolvidas, Câmara Municipal de Lisboa
incluída, é sem dúvida uma ferramenta que promove a fiscalização de procedimentos e a punição,
quando necessária, admitindo até a exclusão de prestar serviço na referida Praça de Táxis», refere,
aludindo ao caso do aeroporto de Lisboa.

«Tem sido insistência da FPT, ao longo dos anos, a aplicação desse regulamento, mas a inércia permite
que situações de irregularidade prejudiquem os passageiros e os motoristas de táxi que exercem a sua
função alinhada com a missão de serviço público. Quando os envolvidos em irregularidades são
devidamente identificados, cabe às autoridades cumprir a Lei e aos operadores (empresas, centrais,
cooperativas), caso se aplique, ativar os regulamentos internos para sanção adequada», conclui.
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Nove soluções para inverter falta de trabalhadores no Turismo -
Notícias de Aveiro
A AHRESP propõe um pacote de nove soluções para ajudar a resolver o problema crónico
da falta de profissionais para os setores da restauração, similares e do alojamento
turístico. Quando as empresas já preparam o final da época alta, num cenário de
incerteza devido ao aumento da inflação e das taxas de juro, a AHRESP [… ]

A AHRESP propõe um pacote de nove soluções para ajudar a resolver o problema crónico da falta de
profissionais para os setores da restauração, similares e do alojamento turístico. Quando as empresas já
preparam o final da época alta, num cenário de incerteza devido ao aumento da inflação e das taxas de
juro, a AHRESP considera urgente a adoção de medidas que atenuem o impacto da diminuição do poder
de compra dos portugueses.

Por Carlos Moura *

Se a agilização dos vistos para os imigrantes oriundos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa é
de saudar, a AHRESP enumera outras medidas ainda à espera de serem acolhidas pelo Governo e pelos
operadores. A saber:

» As empresas do Alojamento Turístico e da Restauração e Bebidas devem procurar empreender
estratégias criativas para atrair e reter profissionais, que devem ir além da retribuição e que podem
passar por sistemas de avaliação, práticas de reconhecimento, garantias de progressão na carreira e a
uma melhor conciliação entre vida profissional e vida familiar;

» O valor da retribuição deverá ter sempre em consideração os ganhos de produtividade, fruto do
desempenho individual do trabalhador, mas também do desempenho coletivo ao nível de toda a
estrutura empregadora;
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» Criação de um ambiente mais favorável ao funcionamento das empresas, nomeadamente por via da
redução de encargos fiscais, em particular aqueles diretamente relacionados com o trabalho;

» Uma melhor e mais adequada gestão da organização do tempo de trabalho é um fator que gera maior
produtividade, o que aumenta a disponibilidade financeira para que as empresas possam proporcionar
melhores condições de trabalho;

» Devem promover-se iniciativas e mecanismos ao nível da dignificação e da valorização das profissões,
para o que pode contribuir uma redenominação das categorias profissionais e uma adequação dos seus
conteúdos funcionais, por forma a adequá-los à realidade atual e às exigências das nossas atividades;

» É urgente uma aposta séria e estruturada na qualificação dos trabalhadores do turismo, promovendo-
se um sistema de ensino dual, complementando a aprendizagem com a experiência prática;

» Desenvolvimento e implementação de um programa de formação de início de carreira, de curta
duração, para as categorias profissionais mais carentes de mão-de-obra qualificada e que, desta forma,
facilitem o acesso à profissão. Estas formações devem ser divulgadas e promovidas junto de
desempregados e de ativos de outras áreas de atividade que desejem iniciar uma carreira nas empresas
de Alojamento Turístico e de Restauração e Bebidas;

» A imigração pode e deve ser encarada como fazendo parte da solução, desde que de forma
organizada e com garantia de condições dignas, de trabalho e de vida. Para isso, o poder público deverá
ainda rever os atuais mecanismos de legalização para trabalhadores por conta de outrem e de
reconhecimento de habilitações, que devem ser agilizados;

» Elaboração de um ‘Livro Verde do Mercado do Trabalho HORECA’, para, de forma clara e precisa, se
identificar as atuais carências do Mercado, quer em termos de quantidade de recursos humanos, quer em
termos da sua qualificação, pois só desta forma é possível preparar as melhores e mais adequadas
soluções.

Apesar da atividade turística estar com desempenhos positivos neste verão, o final da época alta vai
trazer fortes desafios. Com a maioria das empresas ainda em recuperação dos impactos de dois anos de
pandemia, o contexto inflacionista e a subida das taxas de juro irão provocar uma perda acrescida do
poder de compra das famílias. Este é um fator de extrema relevância para a atividade nos diversos
setores representados na AHRESP.

Ao longo das últimas semanas, vários Governos de toda a Europa têm reforçado as medidas de
mitigação da inflação, tais como redução de impostos e atribuição de subsídios. Em Portugal, o Executivo
de António Costa prometeu novos apoios às famílias e à atividade das empresas para setembro.

A AHRESP apela desde já a que as medidas de apoio a serem lançadas no próximo mês atendam às
adversidades que se anteveem para o nosso setor, que ainda não recuperou da pandemia (nem se
espera que tal venha a suceder ainda em 2022). As empresas do alojamento turístico e da restauração e
similares não podem ficar esquecidas e devem ser contempladas nas medidas que venham a ser
disponibilizadas.

* Presidente da AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

Publicidade, serviços e donativos

» Está a ler um artigo sem acesso pago. Faça um donativo para ajudar a manter o NotíciasdeAveiro.pt
de acesso online gratuito;

» Pode ativar rapidamente campanhas promocionais, assim como requisitar outros serviços.

Consultar informação para transferência bancária e aceder a plataforma online para incluir publicidade
online.
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Greves nos aeroportos ameaçam fim das férias
Exigências de pessoal de terra, de tripulantes e de pilotos nos últimos dias do mês, em
Portugal e na Europa, podem reacender o caos nos transportes
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Lisboa é destino de paragem (ou partida) para muitos cruzeiros.
Imagina quanto é que esses turistas gastam por cá?
Os passageiros de cruzeiro que visitam Lisboa gastam na cidade uma média de 82 euros
por pessoa na totalidade da sua permanência, sobretudo em alojamento e restauração,
indica um estudo.

Os passageiros de cruzeiro que visitam Lisboa gastam na cidade uma média de 82 euros por pessoa na
totalidade da sua permanência, sobretudo em alojamento e restauração, indica um estudo.

Segundo o estudo, divulgado pela Administração do Porto de Lisboa (APL), são os passageiros que
iniciam o cruzeiro em Lisboa quem mais contribui para este valor médio de 82 euros, ao despenderem,
em média, 367 euros por pessoa antes do embarque (em hotelaria, restauração ou outros consumos).

Em contrapartida, os passageiros cujos cruzeiros estão em trânsito (com escala no Porto de Lisboa que
permite uma visita) pela capital portuguesa, são os que gastam menos, em média 37 euros por pessoa.

Numa nota, o Porto de Lisboa destacou que estes dados demonstram a alteração no perfil dos
passageiros e da actividade de cruzeiros, já que esta média de despesas por pessoa «é superior aos
números conhecidos até agora, mostrando também um maior poder de compra dos turistas que
escolhem os cruzeiros para visitar Lisboa e que elegem maioritariamente hotéis de quatro e cinco
estrelas nas suas estadias pré e pós-cruzeiro».

«Estes são dados que atestam que estamos a assistir a uma transformação do perfil da actividade e dos
passageiros de cruzeiros, no sentido de uma maior qualificação e valorização», sublinhou a APL.

De acordo com o estudo, 96% do total de passageiros de cruzeiros (os que embarcam, desembarcam
ou passam em trânsito por Lisboa) estão satisfeitos com a escala no Porto de Lisboa.

Os passageiros em modo turnaround (que iniciam ou terminam o seu cruzeiro na capital portuguesa)
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ficam, em média, 2,1 dias na cidade antes de embarcarem no cruzeiro e 1,5 dias depois do
desembarque.

Nesse período, as actividades preferidas por quem desembarcou em turnaround são as visitas a
atracções turísticas, enquanto quem vai embarcar prefere frequentar restaurantes e cafés.

Quanto aos passageiros em trânsito, sete em cada 10 deles (69%) visitam a cidade a pé, 48% fazem
compras, 47% frequentam cafés e restaurantes e 28% visitam atracções turísticas.

Em todos os tipos de passageiros, as zonas da Baixa/Chiado, Alfama/Castelo/Mouraria, Bairro Alto/Cais
do Sodré e Belém são as mais visitadas em Lisboa, mas 35% dos que desembarcam em turnaround
afirmaram pretender também visitar Sintra.

Antes de embarcarem em Lisboa, 89% escolhem ficar na cidade em alojamento de quatro ou cinco
estrelas. Por outro lado, 73% dos que desembarcam não ficam alojados na cidade, embora quem fique
também prefira ficar em hotéis de cinco (19%) ou de quatro estrelas (6%).

Em termos de nacionalidades, os norte-americanos são os que mais vão a restaurantes/cafés, os
italianos dominam as visitas a locais turísticos e os britânicos são os que mais fazem compras em lojas.

O estudo, feito pela empresa Netsonda para a Administração do Porto de Lisboa (APL) e para a Lisbon
Cruise Port, pretendeu compreender melhor o perfil dos passageiros que passam pelo Terminal de
Cruzeiros de Lisboa, assim como o que os motivou.

O trabalho de campo decorreu entre 9 de Abril e 23 de Maio e foram efectuadas 853 entrevistas,
amostra correspondente a uma margem de erro de +/- 3,36%.

Dos passageiros de cruzeiros da amostra (54% mulheres, 46% homens e a maioria – 65% – com 55
ou mais anos), 80% estiveram em Lisboa em trânsito e os restantes em turnaround (13% dos quais
com embarque e 7% com desembarque em Lisboa).
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Algarve supera expectativas e regista melhor ano de sempre
O turismo está de regresso em força ao Algarve. Após dois anos complicados, que
deixaram vários empr...

O turismo está de regresso em força ao Algarve. Após dois anos complicados, que deixaram vários
empresários a fazer contas à vida, a região a sul do país está a merecer a preferência de muitos turistas,
na sua maioria portugueses, mas com os norte-americanos a aumentarem a procura por aquele que foi
considerado o melhor destino de praia do mundo em 2020. Este está a ser mesmo o melhor ano de
sempre no Algarve em termos de ocupação, o que tem surpreendido os próprios empresários, bem
como a Região de Turismo do Algarve (RTA).

Os portugueses estão ajudar, mas falta recuperar britânicos e alemães. Há apreensão em relação a
2023; contudo, os primeiros sinais são animadores.

Leia o artigo na íntegra na edição do NOVO que está este sábado, dia 13 de Agosto, nas bancas.
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