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Taxa de segurança aumenta 20 por cento nos aeroportos da ANA
O Governo Português aceitou a proposta da ANA Aeroportos e determinou o aumento da
taxa de segurança para os 3,54 euros “por passageiro embarcado, independentemente
do respetivo destino”…

O Governo Português aceitou a proposta da ANA Aeroportos e determinou o aumento da taxa de
segurança para os 3,54 euros “por passageiro embarcado, independentemente do respetivo destino”,
com entrada em vigor nesta terça-feira, dia 13 de setembro.

“O montante da taxa de segurança, respeitante aos aeroportos integrados na rede ANA, S. A., é fixado
em 3,54 (euro) por passageiro embarcado, independentemente do respetivo destino”, lê-se
na portaria dos ministros da Administração Interna, Finanças e Infraestruturas publicada esta segunda-
feira, dia 12 de setembro, em ‘Diário da República’. Trata-se de um aumento de 20% face aos 2,95
praticados até agora, noticia o ‘Jornal de Negócios’ que logo pela manhã divulgou o novo aumento.

A proposta de atualização desta taxa – que já tinha acontecido em fevereiro deste ano – foi apresentada
pela ANA Aeroportos no âmbito do seu contrato de concessão e relativamente à componente da taxa de
segurança aplicável nos aeroportos de Lisboa (Humberto Delgado), Porto (Francisco Sá Carneiro), Faro,
Ponta Delgada (João Paulo II), Santa Maria, Horta, Flores, Madeira, Porto Santo e Terminal Civil de Beja e
“que visa a cobertura do custo económico dos serviços prestados pela gestora aeroportuária nos
aeroportos concessionados”, adianta o ‘Jornal de Negócios’.

Em fevereiro deste ano, quando atualizou as taxas pela primeira vez desde 2017, o Governo Português
esperava vir a reduzir o valor no futuro. “Estima-se que a médio prazo, com o gradual retomar do
volume de passageiros, o valor da taxa de segurança possa descer para níveis semelhantes aos
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anteriores à pandemia”, lia-se no diploma. Agora, esta frase desapareceu do texto, explica ainda o jornal
português.
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UAlg vê 97% das vagas ocupadas na 1ª fase de colocação e bate
vários recordes
Dos 46 cursos da UAlg, 37 esgotaram todas as vagas

A Universidade do Algarve (UAlg) só ficou com 78 vagas por preencher na 1ª fase do Concurso Nacional
de Acesso ao Ensino Superior de 2022/23 e começa o ano com 97% das vagas preenchidas,a taxa de
colocação mais alta de sempre na UAlg.

Os números da primeira fase do concurso dão conta que foram colocados na UAlg 1560 novos
estudantes. Este é, segundo a UAlg, «o terceiro maior número de novos estudantes dos últimos 30
anos» e uma taxa de colocação superior à média nacional, algo que acontece pelo terceiro ano
consecutivo. Dos «46 cursos disponíveis, 37 esgotaram as vagas».

«De acordo com os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de
2022/23, agora publicados, a taxa de colocação da UAlg (97%) foi novamente superior à do País,
situando-se 5,6 pontos percentuais acima da média nacional», revelou a UAlg.

isto significa que, pelo terceiro ano consecutivo, a taxa de colocação da UAlg ultrapassa os 90%, «com
93% em 2020/21, 91% em 2021/22, atingindo um novo máximo com 97% em 2022/23».

De acordo com nota de imprensa divulgada pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior
«estão desde já colocados 49.806 novos estudantes na 1ª fase do Concurso Nacional, tendo sido 84%
desses estudantes colocados numa das suas três primeiras opções de candidatura».

Na UAlg, o número de candidatos em 1ª opção «apresentou um crescimento de 2,9%, registando-se um
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novo máximo»: Houve 1717 candidatos a pôr a universidade algarvia no topo das suas escolhas, um
número superior ao número total de vagas oferecidas, que são 1610, algo que «acontece pela primeira
vez.

Em todo o país, verificou-se uma redução de 3,9% do número de candidatos.

«Em relação ao número de vagas sobrantes, que nunca havia sido inferior a 100, a UAlg também
registou um novo mínimo», diz a Universidade do Algarve.

Para Paulo Águas, reitor da UAlg, «estes resultados traduzem a importância que os jovens e as famílias
depositam na qualificação, essencial na atual sociedade do conhecimento, e uma confiança crescente na
UAlg, que vê consolidar a sua posição entre as Instituições de Ensino Superior com maior procura».

O processo de Matrícula e Inscrição para os estudantes colocados na Universidade do Algarve irá
realizar-se entre os dias 12 a 16 de Setembro e é exclusivamente online.

Este ano a UAlg volta a colocar à disposição dos novos estudantes uma linha de atendimento (+351 289
244 457) que funcionará das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, «para esclarecimento de dúvidas
no processo de matrícula online, alojamento e bolsas de estudo de ação social».

O ano letivo inicia-se no dia 19 de Setembro com uma sessão solene para dar as boas-vindas aos novos
estudantes da Universidade do Algarve. A cerimónia terá início às 8h45, no Pavilhão Municipal da Penha,
em Faro.

De 14 a 24 de Setembro vão realizar-se várias atividades solidárias, sociais, culturais e desportivas,
tendo em vista a integração dos novos estudantes.
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Portugal é o país da UE mais perto dos níveis pré-Covid nos voos
comerciais
Número de voos comerciais em agosto em Portugal esteve perto dos 40 mil. Número está
apenas 1,5% abaixo dos níveis pré-pandemia.

Em agosto, o número de voos comerciais na União Europeia (UE) aumentou 25% comparando com o
ano passado. Embora ainda esteja abaixo dos níveis pré-pandemia, a diferença está a diminuir
lentamente, de acordo com os dados do Eurostat. Analisando os vários Estados-membros, Portugal é o
país mais perto dos níveis pré-Covid, com o número de voos a estar apenas 1,5% abaixo do registado
em 2019.

Em termos absolutos, o número de voos comerciais na UE fixou-se em 596.930 em agosto, acima dos
478.996 registados em agosto de 2021, dos 324.538 em agosto de 2020. Contudo, está 14% abaixo
dos 695.912 voos que realizados em agosto de 2019.

Número de voos comerciais nos países da UE comparando com agosto de 2019.

Os dados mostram que apenas dois países da UE já estão acima dos níveis pré-pandemia: Grécia (+5%)
e Luxemburgo (+2%). Em contrapartida, as maiores diferenças pertencem à Eslovénia (-42%), Letónia
(-39%) e Finlândia (-31%).

Portugal destaca-se ao ser o país com a menor diferença. Os 39.585 voos comerciais registados em
agosto estão 1,5% abaixo dos registados em agosto de 2019. Atrás surge a Roménia e a Croácia com
diferenças de 5% e 7%, respetivamente.

O Eurostat destaca ainda alguns aeroportos da UE que registaram aumentos no número de voos
comerciais em comparação com 2019. As maiores subidas aconteceram em Santorini (+978, +30%),
Kerkira Ioannis Kapodistrias (+1.026, +22%) e Napoli Capodichino (+1.156 voos, +14%). Já as
maiores descidas pertencem a Roma Fiumicino (-8.018, -27%), Milano Malpensa (-9.048, -34%) e
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Frankfurt Main (-10.554, -23%).
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35,93 euros por segundo. Quanto custa ao país não ter um novo
aeroporto em Lisboa? (que já gastou milhões ao Estado)
Já foram gastos pelo menos 70 milhões em estudos para o novo aeroporto de Lisboa.
Entretanto, a capital está sem espaço para tantos aviões - e isso tem custos

(Vídeo)

Já foram gastos pelo menos 70 milhões em
estudos para o novo aeroporto de Lisboa.
Entretanto, a capital está sem espaço para tantos
aviões - e isso tem custos
Em meio século já foram estudadas 17 localizações possíveis.  

É com indignação que Carlos Matias Ramos recorda os 53 anos que passaram desde que o governo do
Estado Novo, liderado por Marcelo Caetano, decidiu que a região de Lisboa precisava de um novo
aeroporto.

Foi nesse distante ano de 1969 que o antigo presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC) e antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros concluiu o curso: "Isto é velho como eu",
afirma Carlos Matias Ramos para quem o país precisa de um aeroporto "digno desse nome" na sua
capital.

Da Ota para Alcochete. De Alcochete para o Montijo

Enquanto presidente do LNEC, Carlos Matias Ramos foi o máximo responsável por um estudo que em
2008 contrariou a opção do Governo de José Sócrates de construir um aeroporto na Ota e obrigou o
então Ministro das Obras Públicas, Mário Lino, a esquecer a frase "construir um aeroporto na Margem
Sul, jamais, jamais".

O estudo demorou meio ano a ser feito, envolveu alguns dos principais peritos do país em várias áreas
(engenharia, economia, ambiente...), tinha mais de mil páginas, e a conclusão foi clara: o aeroporto
devia ser construído em Alcochete.

O Governo recuou e avançou para a Margem Sul, mas a crise económica do final dessa década e a troika
mataram o projeto de construir um novo aeroporto para a Área Metropolitana de Lisboa. 

Quando foi retomado o projeto, em 2017, a obra iria, afinal, para a Base Aérea do Montijo, ideia
entretanto foi congelada com a impossibilidade de obter a necessária aprovação das autarquias afetadas
e a falta de um acordo entre o PS e o maior partido da oposição, o PSD, sabendo-se que estamos a falar
de um projeto que vai durar décadas.

"Decidam!"
A pandemia de Covid-19 que surgiu em 2020 travou o crescimento de passageiros no velho aeroporto
da Portela, aliviando a urgência da obra, mas 2022 está a ultrapassar todas as expectativas, como
refere o presidente da Confederação do Turismo de Portugal – o país está no topo da Europa na
recuperação da atividade turística, agravando as limitações da estrutura aeroportuária.  
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Francisco Calheiros explica que "a nossa grande guerra é esta: decidam! Não é possível continuar a
estudar alternativas" tendo em conta que turismo é sinónimo de dinheiro e um dos motores da
economia nacional. 

Numa vasta cadeia de valor, os turistas compram viagens, alugam carros, ocupam hóteis, comem em
restaurantes... "Gastam em tudo", constata o representante do setor, que recorda: "Portugal não é um
país rico. Estamos a perder milhares de turistas que viriam para cá gastar os seus euros, as suas libras,
os seus dólares...".

35,93 euros por segundo ou 3,1 milhões por dia
Sem espaço para a procura das companhias aéreas que querem mas não conseguem trazer mais aviões
para Lisboa, a Confederação do Turismo de Portugal resolveu encomendar um estudo à Ernest & Young
(EY), falar com os agentes do setor e criar um contador para que o país perceba quanto é que está a
perder por não ter uma decisão sobre o novo aeroporto.

As estimativas indicam que a perda para a economia nacional ronda os 184 milhões de euros em menos
de dois meses. O contador cresce ao ritmo de 35,93 euros por segundo, 2.155 euros por minuto,
129.348 euros por hora ou 3,1 milhões de euros por dia, numa conta que já é certo que na melhor das
hipóteses, tendo em conta os vários anos que um aeroporto demora a construir, chegará a milhares de
milhões de euros e milhares de postos de trabalho perdidos.

"É incompreensível não existir uma decisão", diz Francisco Calheiros, lamentando que continuem a surgir
novas hipóteses de locais para construir um aeroporto - recentemente começou a falar-se de Alverca e
Santarém.

Pilotos (e passageiros) à espera
O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil admite que o atual aeroporto de Lisboa está
"ultrapassado", não apenas por ter apenas uma pista –algo quase único no principal aeroporto de uma
capital europeia –, mas sobretudo por estar cheio, sem espaço para estacionar mais aviões, algo que se
reflete nos atrasos.

A falta de lugares para aeronaves cria uma bola de neve cada vez que há um atraso que afeta todos os
voos seguintes: "Os atrasos são sistemáticos. De manhã, basta que se atrasem os voos
intercontinentais do Brasil ou dos EUA para que os atrasos nos voos seguintes sejam frequentes",
mesmo nas viagens para outros destinos na Europa.

Na aviação, atrasos significam perda de reputação para as companhias aéreas, mas também mais
custos que depois se refletem nos preços que os passageiros pagam, sendo que em Lisboa a principal
companhia aérea é a TAP, companhia aérea de bandeira atualmente detida pelo Estado.

Por causa da falta de espaço, "às vezes os controladores aéreos pedem-nos para reduzir a velocidade,
na aproximação a Lisboa, para evitar a espera, mas reduzir a velocidade também significa mais tempo
no ar, mais combustível, mais dinheiro..."

Em vários estudos e rankings, Lisboa surge entre os aeroportos com mais atrasos da Europa.

Mais de 70 milhões de euros em estudos (pagos
pelo Estado)
Com tantos milhões perdidos para a economia nacional com a falta de uma decisão, os custos para o
Estado com os estudos feitos ao longo de 53 anos até parecem uma gota de água. Mesmo assim, não
deixa de ser bastante dinheiro gasto com o dinheiro dos contribuintes.

Carlos Matias Ramos, o ex-presidente do LNEC, admite que a conta total será impossível, mas espera
que pelo menos o Tribunal de Contas tente fazer esses cálculos. 
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Os números disponíveis permitem, contudo, chegar a alguns números.  

Só a NAER - NOVO AEROPORTO S.A., criada pelo Governo de José Sócrates para desenvolver o projeto,
custou, segundo uma auditoria, 71 milhões de euros ao Estado entre 2006 e 2009. 

Em 2010 a NAER ainda teve 1,7 milhões de despesas, pouco antes de ser extinta quando se percebeu
que Alcochete seria para ficar na gaveta. 

A partir daí, grande parte dos estudos para avançar com a obra passaram a ser pagos pela ANA, a
empresa que gere os aeroportos nacionais, vendida em 2012 aos franceses da Vinci, defensora da
solução Montijo. Apesar disso, a indecisão à volta do projeto continua a ter custos para o Estado.

Nos últimos anos, dois institutos públicos – a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Instituto da
Mobilidade e dos Transportes (IMT) - gastaram cerca de 700 mil euros em estudos e consultorias,
contratos que se encontram no site dos contratos assinados por entidades do Estado.

Em Maio de 2022, o IMT anunciou um novo estudo comparativo de três opções, no valor de 2 milhões
de euros, num contrato cujo destino se desconhece depois da decisão do Ministro das Infraestruturas,
Pedro Nuno Santos – revogada por António Costa – de avançar com a solução Montijo.

Um estudo "sem preconceitos"
Com tantos estudos e tantas opiniões sobre a localização ideal para o novo aeroporto e tantos apelos
para que este se faça rapidamente, os ambientalistas da Zero – Associação Sistema Terrestre
Sustentável são dos poucos que avisam que a pressa não é boa conselheira.

Sem nenhuma opção preferencial, mas duas que contesta fortemente (Montijo e manter o aeroporto na
Portela), a Zero pede que se faça uma verdadeira Avaliação Ambiental Estratégica, como está definido na
lei e na legislação europeia, com uma fase de estudo prévio, conhecida como "avaliação de âmbito",
com a duração de três meses, em que se olhe para o mapa e se analise, "sem preconceitos", todas as
localizações que poderão receber um aeroporto para servir a Área Metropolitana de Lisboa.

"Uma situação incontrolável"
Acácio Pires, da Zero, sublinha que avançar já com o Montijo, o caminho mais rápido, será um grande
risco pois há processos em tribunal por violação da legislação comunitária prevista para grandes projetos
com forte impacto ambiental. Avançar a correr arrisca-se a obrigar a obra a parar a meio.

Do outro lado da barricada está a Confederação do Turismo de Portugal que defende a solução Montijo
(por ser a mais rápida) e que afirma que mais estudos serão uma perda de tempo para resolver um
problema que se revela urgente para a economia portuguesa. "De quantos aeroportos já falámos?
Quanto mais falarmos, mais vamos colocar areia na engrenagem", avisa Francisco Calheiros.

O antigo presidente do LNEC, Carlos Matias Ramos, que defende a solução Alcochete, diz que fazer uma
verdadeira Avaliação Ambiental Estratégica, como prevê a legislação, "vai criar uma situação
incontrolável do ponto de vista do tempo pois pressupõe a análise de todas as localizações possíveis,
inclusive não fazer nada". 

(Link)
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E agora uma investigação da CNN Portugal, há quatro hipóteses
em cima da mesa para o novo aeroporto de Lisboa
E agora uma investigação da CNN Portugal, há quatro hipóteses em cima da mesa para o
novo aeroporto de Lisboa

E agora uma investigação da CNN Portugal, há quatro hipóteses em cima da mesa para o novo
aeroporto de Lisboa
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Há 4 hipóteses em cima da mesa para o novo aeroporto de
Lisboa
Há 4 hipóteses em cima da mesa para o novo aeroporto de Lisboa

Há 4 hipóteses em cima da mesa para o novo aeroporto de Lisboa
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Aumentam pedidos de instituições e pessoas ao Banco Alimentar
do Algarve
Presidente do Banco Alimentar do Algarve alerta para “tempestade perfeita” ao registar
um declínio da capacidade de resposta face ao aumento de pedidos de apoio por pessoas
e instituições.

Opresidente Banco Alimentar do Algarve, Nuno Cabrita Alves, alertou para o crescimento no número de
pedidos de apoio por parte de instituições que viram a sua capacidade de resposta esgotada e recorrem
ao Banco Alimentar para continuar a apoiar utentes. Classificou mesmo esta situação de “preocupante”
e receia o agravamento do problema.

O número de pedidos de apoio individual também está a aumentar, estando neste momento a ser
apoiadas cerca de 27 mil pessoas cinco mil das quais através de um Programa Alimentar Europeu) – e é
“expectável” que continue a crescer à medida que o turismo no Algarve entre na época baixa e mais
pessoas fiquem sem trabalho, realçou Nuno Cabrita Alves.

Simultaneamente, a crise energética e o preço dos combustíveis está a impedir o Banco Alimentar de
contratar ou fazer transporte de mercadorias, diminuindo a sua capacidade diária de recolha de alimentos
e tornando os cabazes alimentares “menos completos”, alertou ainda. “Neste momento, acho que
estamos a caminhar para a tempestade perfeita”, advertiu o presidente da instituição, alertando para a
situação “preocupante” que se avizinha.

“No último ano, a quantidade de instituições que tem estado a aderir ao Banco Alimentar tem sido
crescente”, referiu, acrescentado que são atualmente 136, aumento motivado por “anos de exigência de
resposta” que as deixou sem recursos próprios, perante apoios do Estado que não foram “atualizados
de forma conveniente” e “não são suficientes”.

A este “primeiro sinal de preocupação” junta-se outro que, segundo Nuno Cabrita Alves, “tem a ver
diretamente com as pessoas”, depois de, nas últimas semanas, “ter começado novamente o pedido de
ajuda por parte das famílias a chegar ao Banco Alimentar”.

A mesma fonte espera que estes pedidos de apoio cresçam “ainda mais no final do atual mês de
setembro e no princípio do mês de outubro, com o fim da atividade turística na região”, que vê agora a
época alta a terminar.

O “aumento do cabaz tem sido brutal” e os “custos com a alimentação têm sido enormes”, enquanto
“as respostas que têm sido dadas pelo Estado são meros paliativos e não respondem estruturalmente à
questão colocada e ao desafio colocado a todos” com o agravamento da situação económica,
considerou.

Nuno Cabrita Alves justificou o “declínio” na resposta com o aumento do combustíveis, que quantificou
em mais de 300%, de 2020 para 2022, e com a paragem de carrinhas frigoríficas que “todos os dias
saem para promover a recolha de alimentos em vários locais, incluindo supermercados”.

“Das duas uma, ou continuamos a ter capacidade financeira para manter estes carros a funcionar ou
então teremos de optar pelo corte deste serviço, e isso significa menos 800 toneladas por ano. E 800
toneladas são muito significativas para o trabalho que fazemos anualmente”, exemplificou.

O presidente do Banco Alimentar do Algarve lamentou a falta de apoio por parte do Estado aos Bancos
Alimentares no custo dos combustíveis e deu também o exemplo do transporte de mercadorias, que
teve um impacto “no orçamento de 150% no último ano”.

“Isto também faz com que, não tendo capacidade financeira, também não se contratem camiões para
recuperar alimentos em determinado tipo de parceiros, e cada camião que não chega ao Algarve são
menos 22 toneladas de produto que não há para distribuir”, concluiu. No último ano, o Banco Alimentar
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do Algarve distribuiu 3.800 de produtos alimentares na região.
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Aer Lingus cancela quase todos os voos de e para Dublin devido
a problema informático - Kiosque da Aviação
A Aer Lingus teve de cancelar todos os seus voos regulares de hoje à tarde de Dublin
para a Europa e Reino Unido, e alguns voos provenientes da Europa, exceto Portugal,
após um problema informático, anunciou a companhia aérea irlandesa. “Devido a um
incidente grave com um operador de rede, os nossos sistemas de ‘check-in’, embarque e
‘website’ baseados na nuvem estão atualmente inacessíveis”, disse a empresa, no
comunicado citado pela agência France-Presse (AFP). “Infelizmente, isto está a causar
hoje uma perturbação significativa nos serviço

A Aer Lingus teve de cancelar todos os seus voos regulares de hoje à tarde de Dublin para a Europa e
Reino Unido, e alguns voos provenientes da Europa, exceto Portugal, após um problema informático,
anunciou a companhia aérea irlandesa.

“Devido a um incidente grave com um operador de rede, os nossos sistemas de ‘check-in’, embarque e
‘website’ baseados na nuvem estão atualmente inacessíveis”, disse a empresa, no comunicado citado
pela agência France-Presse (AFP).

“Infelizmente, isto está a causar hoje uma perturbação significativa nos serviços da Aer Lingus. Como
resultado, todos os nossos voos do aeroporto de Dublin para destinos na Europa e no Reino Unido a
partir das 14:00 [mesma hora em Lisboa] de hoje devem ser cancelados”, acrescentou, dizendo não
saber, nesta fase, quanto tempo durará a paragem.

Mais tarde, a companhia anunciou que os voos programados após as 14:00 da Europa para Dublin
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também foram cancelados, exceto os de Portugal e Espanha, embora se esperem atrasos para estes
últimos.

Fotos publicadas na rede social Twitter mostram grandes filas de espera no aeroporto de Dublin,
enquanto a companhia aérea “pede desculpa a todos os clientes” afetados pelos cancelamentos.

A Ryanair atenta à situação ofereceu tarifas de “resgate” para os passageiros da Aer Lingus retidos em
Dublin, Cork e Shannon:
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