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Fechar mais cedo ? Restauração afasta e garante que “seria
catastrófico”
Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP garante que o setor está disponível para
avançar com medidas para poupar energia, desde que isso não implique mexer nos
horários de funcionamento, alegando problemas de tesouraria

1/20



2/20



3/20



4/20



JORNAL ECONÓMICO

23/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 30000

Sindicato apela à ACT que intervenha na greve marcada na
Portway
O Sindicato Nacional dos T rabalhadores da Aviação Civil (Sintac) considera que a
paralisação está "comprometer" os direitos dos trabalhadores, algo que a Portway nega.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) apelou à Autoridade para as Condições
do Trabalho (ACT) para que intervenha na greve na Portway, garantindo que está a “comprometer” os
direitos dos trabalhadores, algo que a Portway nega.

“Depois de, no dia de ontem [segunda-feira], o Sintac ter denunciado a divulgação de um despacho” do
Governo que, alegou, “viola o direito à greve dos trabalhadores MyWay na fixação de serviços mínimos
para os dias 26, 27 e 28 de agosto, o mesmo Sindicato vem agora apelar à Autoridade para as
Condições do Trabalho para que intervenha urgentemente na forma como a Portway está — ilicitamente
— a comprometer o direito à greve dos trabalhadores”, referiu a estrutura, num comunicado.

O sindicato aponta “a contratação de trabalhadores temporários para o exercício de funções de caráter
duradouro — designadamente Funções de Chefia -, alteração de escalas de serviço dos trabalhadores
temporários – obrigando-os a trabalhar 48 horas numa semana -, fixação de escalas de trabalho
suplementar para os dias de greve, aumento da contratação de serviços de autocarro em Faro ou
alterações de horários” como “algumas das medidas — ilícitas – levadas a cabo pela Portway para os
dias 26, 27 e 28 de agosto, dias em que está agendado um pré-aviso de greve” lançado pela estrutura
sindical nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira.

Por isso, o Sintac “encaminhou esta tarde uma carta dirigida à Inspetora Geral do Trabalho onde são
denunciadas todas as práticas levadas a cabo pela Portway nos últimos dias com o objetivo de
comprometer o direito à greve dos seus trabalhadores”.

5/20



“Temos conhecimento de que a Portway poderá estar a pressionar trabalhadores a executar tarefas ou
funções para as quais não estão habilitados, como, por exemplo, a colocar TAE’s (técnicos de assistência
em escala) a cumprir tarefas de OAE (operadores de assistência em escala)”, indicou fonte do sindicato,
citada na mesma nota.

“Este é um tema grave e de natureza criminal. Por essa razão, apelamos fortemente que o regulador, a
ACT, intervenha urgentemente, dentro das suas competências”, lê-se no comunicado.

A Lusa contactou a Portway que garantiu que “cumpre com toda a legislação e regulamentação
aplicáveis, incluindo os direitos laborais dos seus trabalhadores, que incluem o direito à greve e o direito a
trabalhar em plena liberdade e consciência”.

“A empresa repudia os ataques à sua reputação que vêm a ser desenvolvidos pelo sindicato, bem como
o clima de conflito gerado, com todas as consequências nefastas que daí advêm para o futuro da
companhia e dos trabalhadores”, destacou fonte oficial.

O sindicato recordou que o pré-aviso de greve que lançou “tem início a partir das 00:00 do dia 26 de
agosto e término às 24:00 de 28 de agosto e prevê a paralisação geral dos trabalhadores da Portway,
nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira”.
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Abertas as portas para avançar com mais voos nocturnos em
Lisboa
Concluída consulta pública para se realizarem mais voos no Aeroporto Humberto
Delgado. Associação Zero afirmou que estarão abertas as portas para os aviões
sobrevoarem a capital 24 horas por dia sem quaisquer restrições

Foi concluído o processo de consulta pública que permite avançar com a aprovação da portaria
governamental que estabelece um regime excepcional e temporário relativo à operação de aeronaves no
Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), para vigorar entre 18 de Outubro e 28 de Novembro deste ano.

Falta agora cumprir um prazo de dez dias úteis em que particulares e entidades podem constituir-se
como interessados e apresentar contributos ou sugestões. Entretanto, esta terça-feira abriu outra
consulta no sentido de dar início à fase de audiência dos “interessados constituídos no procedimento
conducente à aprovação da portaria”.

Segundo a NAV, que gere as operações aéreas, este período excepcional é necessário para dar
respostas a implementação do novo sistema de controlo Top Sky.

Ainda de acordo com a empresa, o que está em causa é alargar o horário dos voos para o período
nocturno, não para aumentar o volume de tráfego. Ou seja, a ideia é distribuir os voos ao longo de mais
horas, permitindo, assim, a actualização do sistema de controlo tráfego aéreo.

Quem não está de acordo com este alargamento são algumas associações ambientais. Segundo afirmou
a Zero ao PÚBLICO quando foi aberta a consulta pública, a 3 de Agosto, ainda que a situação seja
temporária, estarão abertas as portas para aviões sobrevoarem a capital 24 horas por dia sem
quaisquer restrições, “com impactos devastadores em mais de 150.000 cidadãos afectados por níveis
de ruído insalubres e fora da lei com origem no tráfego aéreo”.

A par da criação de duas pistas rápidas, a associação acredita que a actualização do sistema de controlo
de tráfego aéreo servirá para o adequar à nova capacidade aeroportuária prevista para a Portela, que
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prevê passar de 38 para 46 voos por hora — ou seja, quase um voo por minuto —, ainda antes da
criação de um novo aeroporto.

A Zero alegou ainda que os documentos colocados à disposição para que os cidadãos e entidades se
pudessem constituir interessados eram “extremamente parcos na sua fundamentação”, lendo-se apenas
que a abolição das restrições aos voos nocturnos se justifica com a “necessidade de actualização do
sistema de controlo tráfego aéreo por razões de segurança operacional da aviação civil”, sem dar
nenhum contexto ou justificação técnica e sem nunca referir quanto tempo durará essa actualização E
critica ainda que a constituição de interessados para esta consulta pública seja feita em pleno período de
férias de Verão, por duas semanas, “propiciando que passe despercebida e tenha fraca participação”.

O aeroporto de Lisboa está sob um regime de restrição de voos nocturnos, que estabelece um limite de
91 voos semanais entre a meia-noite e as 6h, devido ao ruído. Por isso, é expectável que durante a
implementação do novo sistema de tráfego, este valor venha a ser ultrapassado.

O projecto Top Sky, comum a mais outros seis países e coordenado pelo Eurocontrol, foi apresentado
pela NAV em 2019 e prevê um investimento de 103,8 milhões de euros, até 2023.
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Atenção, empreendedores da restauração. Programa que dá 10
mil euros abriu novas inscrições
O programa From Start-to-T able, da incubadora Startup Lisboa, está a receber
candidaturas de pessoas ou empresas ‘foodtech’ para a quinta edição.

O From Start-to-Table, programa de aceleração da Startup Lisboa para empresas ligadas à restauração,
tem as candidaturas abertas para a sua quinta edição. As inscrições estão a decorrer até ao próximo dia
25 de setembro.

Desde 2018, o From Start-to-Table já acelerou mais de 90 projetos inovadores nas suas duas áreas em
foco – “Tecnologia para Restauração” e “Novos Produtos de Food & Beverage [Alimentação e Bebidas]
Sustentáveis” – e galardoou empresas como a NoSho, a Swee, a Blend ou a Tiger & Bean.

Podem candidatar-se pessoas ou startups (constituídas há menos de cinco anos) que tenham um
projeto de tecnologia para a restauração ou novos produtos desde que tragam inovação ao sector,
alinhados com objetivos de sustentabilidade ambiental, social e económica. Os vencedores de cada
categoria ganham 10 mil euros.

Numa primeira fase, os projetos pré-selecionados serão apresentados a um júri que escolherá até 20
equipas para integrarem o programa. Depois, ao longo de oito semanas, os finalistas vão trabalhar na
prototipagem e validação do seu produto e terão acesso a um amplo painel de especialistas, mentores e
investidores da indústria.

Entre os peritos estarão representantes da Delta Cafés, Sagres, Zomato e a Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal, contando também com o apoio institucional do Turismo de
Portugal.
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“A novidade para este ano é a aposta no desenvolvimento da comunidade do From Start-To-Table
através do lançamento de um programa de softlanding que apoie as startups a estabelecerem-se em
Portugal após a conclusão do programa”, revelou a Startup Lisboa, em comunicado divulgado à
imprensa.

Segundo a incubadora lisboeta, o objetivo é ainda desenvolver “um conjunto de eventos e iniciativas que
irão ocorrer após o programa de forma a dar continuidade à dinamização do ecossistema de foodtech
em Portugal, e ainda o aprofundamento da parceria com a Zomato onde os participantes vão ter acesso
a mais apoio direto da equipa da Zomato em diversas áreas (business development, marketing, entre
outros)”.
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'Na última greve houve relatos de aviões que saíram com a
mesma bagagem de chegada'
O pré-aviso de greve do Sindicato Nacional dos T rabalhadores da Aviação Civil já está
marcado e 'ameaça' perturbar todos aqueles que irão viajar no final da próxima semana.

O pré-aviso de greve dos trabalhadores da Portway esteve para se realizar em abril, mas acabou por ser
cancelado porque o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil deu espaço à administração
para dar uma resposta às suas reivindicações. Uma delas passa por voltar a pagar os feriados a 100%,
deixou de ser pago durante três anos, para evitar mais despedimentos, mas após este período a
situação manteve-se. O processo está agora à espera de uma decisão do tribunal.

Pedro Figueiredo, um dos dirigentes do SINTAC, admite que “neste momento todas as opções estão
esgotadas” e garante que “a empresa prefere ir por outros caminhos”, daí a estrutura sindical ter
avançado com um pré-aviso de greve para os dias 26, 27 e 28 de agosto. O responsável reconhece que
isso irá afetar o funcionalmente normal dos aeroportos, mas também afirma que o sindicato assumirá as
suas responsabilidades.

No mesmo dia em que foi feita a entrevista, o SINTAC teve acesso ao despacho assinado pelo secretário
de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos
Mendes, “no qual é referido que os trabalhadores que prestam assistência a passageiros de mobilidade
reduzida nos aeroportos nacionais, pertencentes à MyWay, têm que assegurar os seus postos de
trabalho, mesmo que seja de sua vontade aderir à greve agendada”.

Isto significa que, segundo o documento, “em cada dia de greve, os trabalhadores da Portway deverão
assegurar os serviços mínimos de assistência em escala para de 1 voo diário Lisboa/Funchal e
Funchal/Lisboa e 1 voo diário Porto/Funchal e Funchal/Porto”. No entanto, a estrutura sindical lembra
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que, nesses dias estão previstos “21 voos de igual natureza em Lisboa e oito voos no Porto, assistidos
por outras empresas que não a Portway”.

Uma situação que leva a estrutura sindical a garantir que “este despacho institui dois novos direitos
constitucionais: o direito ao turismo e o direito dos interesses económicos das multinacionais, em
detrimento do direito à greve”, acrescentando ainda que é uma forma “encapotada” do Governo
conseguir constranger o direito à greve de alguns dos trabalhadores da empresa de handling.

O SINTAC fez chegar ontem uma carta aberta aos trabalhadores da Portway com o pré-aviso de greve
agendado para os dias 26, 27 e 28 de agosto, onde são denunciadas as atitudes da entidade
empregadora e é feito o apelo à paralisação geral de todos os trabalhadores. Este pré-aviso chegou a
estar marcado para abril, mas acabou por ser cancelado e está agora marcado para o final desta
semana...

Tínhamos marcado um pré-aviso de greve, em abril, na altura da Páscoa, mas acabou por ser cancelado
porque demos uma oportunidade à empresa. Mas pela forma como as coisas foram conduzidas desde aí
começámos a perceber que houve uma profunda má-fé por parte da administração face ao acordo feito
em abril. Neste momento temos todas as opções esgotadas. Somos um sindicato que está sempre
aberto ao diálogo, ainda agora estivemos reunidos com a empresa e, mais uma vez, a empresa prefere
ir por outros caminhos.

Na carta aberta falam dos problemas das progressões de carreiras que estão a ser feitas por via das
avaliações impostas, e por outro lado, do incumprimento do pagamento de feriados a 100%...

Essas duas questões são o basilar de tudo.

Uma das críticas é que os feriados estão a ser pagos a 20 euros...

Sim. Já viu o que é trabalhar num dia de Natal ou num outro feriado que seja e receber por esse dia 20 e
poucos euros?

Como era pago anteriormente?

O pagamento de feriados a 20 euros é resultado de um acordo que foi feito entre outros sindicatos, o
qual não subscrevemos. Esse acordo foi realizado em 2020 e subscrito por três sindicatos que, em
principio tinham menor representatividade, nós ficámos de fora desse acordo de 2020, após uma
consulta aos associados do SINTAC e ratificado pela direção deste sindicato, precisamente por essa
situação dos feriados e outras que dariam mais perda de direitos.

Constata-se, até porque é público, por parte desses sindicatos que há um desconforto enorme por causa
do pagamento de feriados. Esses próprios sindicatos fizeram crer que se sentem defraudados com essa
situação, tanto é assim que um deles já manifestou esse desconforto em uma missiva enviada à
empresa e numa determinada reunião de obtenção de um acordo único com todos os sindicatos. Ou
seja, esses mesmos sindicatos fizeram uma proposta à empresa diferente em relação ao que diz
respeito aos feriados.

Em relação ao SINTAC, o nosso acordo de 2016, em que a redação dos feriados é igual desde 2000,
isto é, desde que existe a Portway, previa que os pagamentos relativos aos feriados fossem a 100%. No
entanto, em 2016, houve um congelamento do pagamento nesse montante e passou para 50% devido
ao despedimento coletivo que a Portway efetivou. Nessa altura, para evitarmos o máximo possível de
despedimentos acordámos com a empresa num período máximo de três anos, que o pagamento de
feriados fosse a 50%. Esse congelamento era para vigorar durante três anos e, no final desse período,
voltaria aos 100%.

Para nosso espanto, a empresa veio dizer que o pagamento de feriados estava correto e entende que
está a cumprir até decisão judicial em contrário. Ou seja, o que a empresa quer é, mais uma vez, por
caminhos sinuosos dizer que está a cumprir porque o tribunal ainda não decidiu o contrário.

Mas a ação está a decorrer no tribunal?
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A ação está a decorrer. Mas como todos sabemos podemos andar aqui 10 anos à espera de uma
decisão. É só recorrer, recorrer e solução para os problemas imediatos não temos. E o sindicalismo em
Portugal não se faz nos tribunais, nem pode ser isso. Queremos um sindicalismo real e não nos tribunais.
Queremos diálogo, acordos admissíveis e paz social.

E essa redução do pagamento de feriados em 50% era apenas para três anos...

Era uma medida transitória, está escrita e está perfeitamente comprovada em ata. Mas no final desses
três anos, a Portway veio dizer que não tinha de fazer esse descongelamento. Por outro lado, a
empresa que, nesse ano, passou a ter nova administração que considerou que não tinha que fazer
nenhuma progressão em termos de carreiras e que iria manter tudo congelado.

Logo nesse ano, o SINTAC colocou um pré-aviso de greve, na altura do Natal e teve uma adesão brutal
e com grandes impactos. E agora lamentavelmente iremos pelo mesmo caminho. Não era este o
desfecho que queríamos, até porque não queremos prejudicar os viajantes que estão a pensar em
embarcar ou desembarcar nesses dias.

Vai inevitavelmente afetar quem vai ou quem regressa de férias...

Até éramos para ter o pré-aviso de greve para o fim de semana que tinha o feriado de 15 de agosto, o
que até iria ter muito mais impacto, mas optámos por adiar devido a esse fator. Mas qualquer data que
possamos marcar iremos ser sempre alvos dessa crítica, mas temos de aceitar e de assumir essa
responsabilidade. E assumiremos essa responsabilidade com toda a certeza.

As imagens de verdadeiras paralisações que assistimos no início no verão nos aeroportos poderão
voltar-se a repetir?

Julgo que sim, embora não tenhamos por hábito lançar esse tipo de prognóstico porque, por vezes,
podemos não acertar bem nas perspetivas. Esperemos que tudo corra bem e que se possam concretizar
as viagens nos dias seguintes e que, a partir daí, seja retomada a normalidade.

E o handling complementa os outros serviços das restantes empresas de aviação...

As companhias voam para cá, chegam com um piloto e com a sua tripulação que geralmente é
composta por cinco a sete pessoas e o que querem é sair o mais rápido possível e com o máximo de
segurança. Na última greve houve relatos de aviões que saíram com a mesma bagagem de chegada, ou
seja, voltaram e levaram a mesma carga para trás, só trocaram de passageiros.

Daí as queixas de malas perdidas...

Para todos os efeitos as malas nessa situação estão perdidas, claro que depois depende das políticas de
cada uma das companhias áreas.

Na carta aberta criticam também a empresa de recorrer aos trabalhadores de trabalho temporário em
grandes quantidades e na colocação desses mesmos trabalhadores em posições de chefia com
experiência quase nula...

Não temos nada contra em relação a esses profissionais, os quais valorizamos e com os quais
gostamos de trabalhar, até porque queremos que continuem na empresa. A questão é que esse
comportamento mostra uma espécie de alguma provocação por parte da empresa. Isto é, a empresa
tem quadros e esses não estão a ser chamados a assumir essas posições.

Só por aqui consegue-se visionar qual é a política, nomeadamente por parte dos recursos humanos. É
uma política de completa provocação. Se a empresa prefere fazer dessa forma então vamos respeitar
mas, pelo menos, que cumpram a lei relativamente a quem é colocado em cargos de chefia. E como tal
deem um contrato a esses mesmos trabalhadores que estão a exercer cargos de chefia.

Ainda na semana passada, a Portway disse que “repudia veementemente qualquer acusação de
cedências ou facilitismos operacionais”...
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A empresa quando fez essas declarações referia-se à segurança operacional e não em concreto a esses
trabalhadores que estão a laborar e a ocupar cargos de chefia. A empresa quando fez essa afirmação
julgo que estava a reagir a declarações nossas relativamente ao facto de ter muitos trabalhadores
precários, com experiência quase nula, o que é verdade, e que pode levar a que haja falhas de
segurança, nomeadamente nos dias de greve.

Alertas semelhantes que foram feitos no passado, quando ocorreu a greve dos estivadores...

Sim, mas estamos a falar de atividades diferentes. A atividade naval é completamente diferente da
aviação. No nosso caso estamos a falar de Aviação, em que, a segurança é fator muito mais importante
e a ter em conta.

Sem falar dos erros que podem ocorrer...

E se ocorrer um erro é de extrema gravidade. Já para não falar da situação em que trabalhadores se
vêm disponibilizar, por via de pressão ou não, para fazerem funções para o qual não estão habilitados
ou, até mesmo, de trabalhadores que não são da mesma categoria profissional. Eu sendo técnico não
posso substituir um operador. Isso é um crime perante a lei, no que diz respeito à substituição de
grevistas. Já para não falar que as formações que essa pessoa tem não são válidas para executar as
funções de outra categoria profissional.

Há aqui duas coisas muito distintas: por um lado, não terem a certificação ou não estarem autorizados a
verificar determinados documentos oficiais para a execução do voo – simplesmente por não terem essa
formação ou por não estarem autorizados para exercer esse tipo de funções – e, por outro lado,
colocarem trabalhadores a fazerem funções que não são da categoria.

Por exemplo, um técnico de assistência em escala não pode ir para a placa do aeroporto agarrar em
malas e pô-las dentro do avião, primeiro porque não está licenciado para o fazer, segundo não tem essa
categoria profissional. O mesmo acontece com a função de operar veículos. É a mesma coisa do que
dizer: ‘vou pegar num carro, mas não tenho carta’. Já viu o risco que isto é, principalmente em contexto
de aviação? Pode danificar um avião, isto é uma coisa muito complicada.

Já tentaram obter uma resposta por parte do Governo às vossas reivindicações? Tanto que o turismo é
uma das políticas de bandeira...

O Ministério das Infraestruturas está completamente ao corrente do que se está a passar porque são
eles que vão definir a questão dos serviços mínimos. Também pedimos uma reunião urgente aos grupos
parlamentares e, até ao momento, só um partido é que aceitou reunir-se connosco.

Qual foi o partido?

O Livre.

Na semana passada três estruturas sindicais – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil
(SNPVAC), Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e Sindicato dos Técnicos de Manutenção de
Aeronaves (SITEMA) – convocaram uma ação de protesto. Não pensaram juntarem-se a este
movimento?

O SINTAC é um dos maiores sindicatos da aviação civil e não está ligado a nenhuma central sindical. E,
por isso, diferenciamos muito bem o que é político e o que não é político. O SINTAC está pelo
trabalhador e para o trabalhador e não gostamos de misturar esses problemas que sejam de outros
quadrantes, embora tenhamos alguma representação nessas empresas, ainda assim, queremos manter
as coisas bem separadas porque o sindicato tem ferramentas para poder discutir e temos uma posição
muito clara em relação a essa situação. Estamos para tratar dos problemas em concreto com o grupo
Vinci. E esse foi um protesto que foi da TAP e isso isso são outras decisões sindicais, do qual não nos
pretendemos misturar.

As reuniões que têm tido são com a Vinci?

Temos tido reuniões com representantes do grupo Vinci. Ainda agora tivemos uma reunião com a CEO
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para a Portway.
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Clima. UE reduz emissões em todos os setores com exceção dos
transportes e aviação
A União Europeia conseguiu reduzir as emissões de gases com efeito de estufa entre
1990 e 2020 em praticamente todos os domínios. Combustão registou aumento em 50
milhões de toneladas em 2020.

A União Europeia (UE) conseguiu reduzir as emissões de gases com efeito de estufa entre 1990 e 2020
em praticamente todos os domínios, com exceção do setor dos Transportes, aviação internacional
incluída, revela uma publicação de esta terça-feira do Eurostat.

Com base em dados da Agência Europeia do Ambiente, o gabinete oficial de estatísticas da UE indica que
as emissões de gases com efeito de estufa “têm vindo a diminuir na generalidade dos setores” ao longo
dos últimos 30 anos, excetuando “a combustão de combustível nos transportes, incluindo a aviação
internacional”, setor onde se registou um aumento em 50 milhões de toneladas equivalentes de dióxido
de carbono (CO2-eq) em 2020, em comparação com 1990 (um aumento de 7%).

Em todos os restantes setores de origem das emissões, “a UE conseguiu reduzir as emissões de gases
com efeito de estufa em 1.546 milhões de toneladas de equivalentes de CO2 entre 1990 e 2020”, com
a maior diminuição absoluta (-657 milhões de toneladas de CO2-eq) a ocorrer ao nível da combustão de
combustíveis pelas indústrias energéticas, que produzem principalmente eletricidade, calor e combustíveis
derivados, assinala o Eurostat.

Seguem-se as reduções registadas nas indústrias transformadoras e da construção (-322 milhões de
toneladas de CO2-eq) e das famílias, comércio, instituições e outros (-215 milhões de toneladas).

Em termos de mudança relativa, estes três setores registaram quedas de 46%, 44% e 29%,
respetivamente, nas emissões em 2020, em comparação com 1990.

Apontando que as emissões de gases com efeito de estufa são o resultado de atividades humanas que
causam alterações climáticas antropogénicas, o Eurostat lembra que “a UE é um contribuinte ambicioso
para os esforços globais de combate às alterações climáticas e de redução das emissões de gases com
efeito de estufa, estando empenhada em ser neutra para o clima até 2050”.

16/20



PÚBLICO

23/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Seca histórica nos rios europeus ameaça paralisar o comércio
O rio Reno deverá ficar praticamente intransitável, num ponto de paragem importante,
impedindo o transporte de diesel e carvão. Previsões apontam para agravamento da
situação.

Devido à seca que está a assolar a Europa e a levar ao emagrecimento dos rios, o rio Reno — que é,
desde há séculos, um pilar das economias alemã, neerlandesa e suíça — corre o risco de ficar
praticamente intransitável num ponto de paragem importante, o que poderá impedir o transporte de
cargas relevantes de diesel e carvão. O rio Danúbio também está numa situação precária, o que deverá
afectar o comércio de cereais.

Na Europa, o transporte de mercadorias é apenas um dos elementos do comércio fluvial que foram
prejudicados pelas alterações climáticas. A crise energética em França piorou porque os rios Ródano e
Garona estão demasiado quentes para arrefecer os reactores nucleares. Por outro lado, o rio Pó, em
Itália, está demasiado seco para regar campos de arroz e ter amêijoas.

Se as interrupções no transporte fluvial de mercadorias já são um desafio em tempos prósperos, a
Europa está neste momento à beira da recessão, uma vez que a invasão da Ucrânia está a levar ao
aumento da inflação — o que, por sua vez, está a interferir com o abastecimento de alimentos e energia.
A situação actual — que ocorre apenas quatro anos após uma interrupção histórica do transporte
marítimo no rio Reno — aumenta a urgência de a União Europeia (UE) encetar esforços para tornar o
transporte fluvial mais resiliente. [Aqui encontram-se as imagens espaciais que mostram as diferenças no
rio Reno entre Agosto de 2021 e Agosto de 2022.]

De acordo com cálculos baseados em dados do Eurostat, a organização de estatísticas da Comissão
Europeia, os rios e canais do continente europeu, que anualmente permitem o transporte de mais de
uma tonelada de mercadorias para cada cidadão europeu, contribuem, dessa forma, com cerca de 80
mil milhões de dólares (mais de 78 mil milhões de euros) para a economia da região. Mas as
consequências dos rios secos vão mais além.

“Não se trata apenas de navegação comercial. Trata-se de permitir que as pessoas se refresquem
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quando está quente, trata-se de irrigar os terrenos agrícolas, trata-se de muitas coisas”, diz Cecile
Azevard, directora da operadora de água Vias Navegáveis de França. “Os rios fazem parte da nossa
herança.”

As más condições ambientais observadas actualmente deverão ter um impacto financeiro maior do que
o impacto de cinco mil milhões de euros que os problemas de navegação no rio Reno provocaram em
2018, segundo Albert Jan Swart, economista do ABN AMRO, banco comercial e de investimentos dos
Países Baixos. Enquanto esta seca se mantiver, as embarcações de navegação interior terão o seu
trabalho “severamente condicionado”, diz, afirmando que também entram na equação “os danos
causados na Alemanha pelos preços elevados da electricidade”.

Até veteranos experientes estão chocados com a situação actual. Gunther Jaegers, gerente da Reederei
Jaegers, empresa alemã de transportes por vias navegáveis ??interiores, disse que caiu da cadeira no
início deste mês, quando olhou para os custos dos transportes e viu que, num único dia, a taxa
associada à circulação de barcaças subira 30%. “Nunca vi isto”, disse. “É uma loucura.”

Embora a Reederei Jaegers e outras empresas de transporte possam cobrar mais por cada tonelada de
mercadorias, elas não podem transportar tantos bens como em condições normais: com a água mais
baixa, têm de transportar cargas menores para navegar com segurança. E não há alívio à vista. “Se
olhar para as previsões do tempo, é como um deserto”, diz Gunther Jaegers.

No extremo Sul do desfiladeiro do rio Reno — uma área conhecida pelos vinhos Riesling —, os vinhedos
escureceram, ao passo que, na cidade alemã de Colónia, um restaurante flutuante encalhou depois de as
águas terem recuado.

A profundidade do rio na vila que fica a oeste de Frankfurt, na Alemanha, já chegou a cair para 40
centímetros. A esse nível é praticamente impossível uma barcaça navegar.

O Reno é fundamental para permitir o transporte de mais carvão para as centrais energéticas alemãs, o
que é fulcral para ajudar a compensar o impacto do aperto da Rússia no fornecimento de gás. Mas o
Governo do chanceler alemão Olaf Scholz teme que os problemas de transporte possam minar os
planos de reactivar algumas centrais desactivadas.

A França, normalmente um exportador de energia, não pode ajudar a aliviar a crise energética porque
muitos dos reactores nucleares do país (quase metade) encontram-se indisponíveis, estando a ser
realizados trabalhos de manutenção. A Noruega também está a preparar-se para limitar as exportações
de electricidade, já que o país considera o reabastecimento de reservatórios baixos mais prioritário do
que a produção de energia.

As pessoas sentem o impacto das alterações climáticas principalmente através de mudanças nos
padrões de abastecimento de água. Enquanto a Europa sofre uma seca histórica, inundações mortais
atingiram, este ano, o estado americano do Kentucky e, também, países como África do Sul, Bangladesh
e Brasil. A China foi atingida tanto por secas como por inundações.

E o pior é que, em princípio, a situação só vai ficar mais complicada. Os principais sistemas fluviais da
Europa são alimentados em parte pelos glaciares dos Alpes, que estão a desaparecer a um ritmo recorde
— e podem perder quase 50% do seu volume até 2050.

“Podemos adaptar-nos até um certo ponto, mas, relativamente às alterações climáticas, estaremos
sempre um passo atrás”, diz Fred Hattermann, investigador climático no Instituto de Investigação sobre
o Impacto Climático, em Potsdam (Alemanha). “As surpresas continuarão a chegar.”

A exploração em excesso dos recursos naturais também está a sobrecarregar os sistemas fluviais. Cerca
de 58 milhões de pessoas vivem na região do Reno e a água do rio é usada para não só beber, como
também irrigar terrenos e gerar energia. A escassez de água nas bacias hidrográficas da Europa afecta
até um quarto do território da região, diz a Agência Europeia do Ambiente.

As condições que secaram os rios europeus são parte de uma tendência longa e não apenas alguns
meses maus, segundo Silje Eriksen Holmen, hidrólogo na empresa de tecnologia Volue (Noruega). Neste
momento, o solo está tão seco que a maior parte da chuva seria absorvida. Só quando o subsolo estiver
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reabastecido é que a água começará a fluir para os rios, diz.

O Reno é o eixo central da rede europeia de vias navegáveis ??interiores. O rio, que está ligado ao
Danúbio por um canal, percorre cerca de 1300 quilómetros através das zonas industriais suíças e
alemãs, antes de desaguar no mar do Norte, no porto de Roterdão (Países Baixos).

O rio é quase insubstituível para algumas empresas de transporte de mercadorias. A rede ferroviária da
Alemanha enfrenta um congestionamento crónico, enquanto a mudança para a estrada também não é
simples. São necessários muitos camiões para transportar a mesma carga que uma barcaça de tamanho
médio consegue transportar. E a Alemanha encara neste momento uma escassez de até 80 mil
camionistas. Essa escassez está a ser agravada pela guerra na Ucrânia, dado que os ucranianos estão a
voltar para casa para combater as tropas russas.

À medida que sobem os preços do gás e a Alemanha deixa de contar com as importações russas,
empresas alemãs de transporte de mercadorias (ou que usem água para produzir energia) ficam numa
situação de aperto. Se os rios se tornarem cada vez mais imprevisíveis, essas empresas perderão uma
vantagem competitiva.

No mínimo, terão de manter mais bens em stock. Na pior das hipóteses, poderão ter de mudar a
produção para mais perto dos portos marítimos, onde há ampla água para transporte e também
terminais de gás natural liquefeito.

“Os rios não se tornarão inúteis para o transporte de mercadorias, mas provavelmente ficarão menos
fiáveis ?no futuro”, diz Fred Hattermann.

Devido aos problemas com o Reno, o grupo industrial ThyssenKrupp montou uma “equipa de crise”, que
se reúne diariamente, e está a usar navios com calados mais baixos, para manter abastecida (por
enquanto) a sua central em Duisburgo, onde o rio Ruhr desagua no Reno. A BASF encomendou navios
personalizados e está a usar uma barcaça de 110 metros, fretada especificamente para transportar
gases liquefeitos para a sua fábrica em Ludwigshafen. A gigante dos produtos químicos pretende evitar
uma repetição do que aconteceu em 2018, quando a falta de água trouxe consigo um prejuízo de 250
milhões de euros.

O rio está actualmente mais baixo do que estava nesta altura do ano em 2018. E as previsões apontam
para mais declínios nos níveis de água.

Devido à seca, a França impôs restrições de água em quase todo o país. Mais de 100 municípios contam
agora com água potável fornecida por camiões. Dada a crise energética, o regulador nuclear francês já
concedeu uma isenção temporária para cinco centrais despejarem água quente em rios (o que pode
violar padrões ambientais).

No vale do Pó, lar de cerca de 30% da produção agrícola italiana, o calor tórrido e as condições
excepcionalmente secas prejudicaram a produção de milho e girassol, forçando ainda os produtores de
arroz a cortar as plantações, após o rio ter caído para o seu nível mais baixo em 70 anos.

A sul de Veneza, a interrupção do fluxo natural está, de acordo com a associação agrícola Coldiretti, a
conduzir à decomposição de algas e a roubar o oxigénio necessário para a sobrevivência de amêijoas e
mexilhões.

“Estamos muito preocupados”, diz Alessandro Faccioli, proprietário de uma traineira de pesca na região
de Veneto (Itália). “Precisamos de uma intervenção urgente do Governo para salvar a lagoa”, afirma,
acrescentando que até agora, neste Verão, cerca de 30% dos moluscos na área foram destruídos.
Faccioli diz também que pelo menos 2300 pescadores e trabalhadores locais correm o risco de perder os
seus empregos.

Foi declarado estado de emergência em cinco regiões do Norte e Centro de Itália. O país alerta que cerca
de um terço da sua produção agrícola, uma das maiores da União Europeia, está ameaçada por secas e
infra-estruturas hídricas de qualidade insatisfatória.

No Danúbio, decorrem operações de dragagem de emergência em três países (Bulgária, Roménia e
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Sérvia). Os pontos mais críticos estão na área de Zimnicea (Roménia), ao longo da fronteira romeno-
búlgara, e mais abaixo no rio em Cernavoda (Roménia).

“É a situação mais séria que tivemos nos últimos 20 anos”, diz Gabriel Techera, director de relações com
investidores da Transport Trade Services, a maior empresa de transporte fluvial da Roménia.

O turismo também está a sentir os impactos desta situação. No final de Julho, o navio de cruzeiro de
135 metros Adora estava a caminho de Passau (Alemanha), vindo do delta do Danúbio, com mais de
130 passageiros. Com o reduzido nível da água, a viagem teve de ser interrompida e, para chegar ao
seu destino, os turistas tiveram de apanhar um voo em Bucareste (Roménia).

“Temos de rezar pela chuva”, diz Rossen Ossenov, chefe de serviços turísticos da empresa de cruzeiros
Dunav Tours. “Mas isso é estúpido. Precisamos de alguma previsibilidade.”

As vias navegáveis ??são uma parte fundamental dos esforços da União Europeia para combater as
alterações climáticas. Nos seus planos de transição verde, a Comissão Europeia prevê um aumento de
25% no transporte por vias navegáveis ??interiores, bem como no transporte marítimo de curta
distância, até 2030. O esforço é apoiado pelo programa Horizonte Europa, que está a incentivar, por um
lado, o investimento em barcos para navegar em águas rasas e, por outro, em trabalhos de engenharia
para tornar as rotas marítimas mais confiáveis.

Num esforço para evitar uma repetição da interrupção de 2018, a Alemanha está a adoptar medidas
para manter o Reno aberto, incluindo sistemas de dragagem e alerta precoce. O país também está a
considerar opções como reservatórios que podem libertar água para compensar os fluxos reduzidos dos
glaciares.

Há um projecto que, entre as cidades alemãs de St. Goar e Budenheim, quer aumentar a profundidade
do Reno em 20 centímetros. O projecto só será concluído no início da década de 2030. Nessa altura,
pode ser demasiado tarde para muitas empresas que dependem dos rios europeus.

Ines Flores, responsável por uma empresa que organiza passeios de barco numa região que é conhecida
como o Grand Canyon francês, teve de encerrar a sua actividade numa das suas duas praias de
actuação. “Nunca vi nada assim”, disse. “Não há nada que eu possa fazer. Isto está a acontecer por
causa das alterações climáticas. Está a acontecer por causa de todos nós.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post
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