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Portugal em força no World Travel Market, em Londres
T urismo de Portugal leva empresas a Londres para promoverem o país como destino
turístico. Na maior feira britânica de T urismo, o World T ravel Market, 92 empresas e sete
agências regionais de turismo pretendem atrair mais britânicos a visitar Portugal.

 

Número de empresas portuguesas no World Travel Market (WTM), a maior feira britânica de Turismo e
uma das mais importantes a nível mundial, é o maior de sempre. De 7 a 9 de novembro, em Londres, 92
empresas e sete Agências Regionais de Promoção Turística do Porto e Norte, Centro de Portugal, Lisboa,
Alentejo, Algarve, Madeira e Açores, promovem Portugal como destino turístico.

Na World Travel Market, a Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, e o
Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, também mantiveram contactos com entidades
internacionais ligadas ao turismo, desde associações empresariais a companhias aéreas, e com
representantes do trade e dos destinos nacionais.

Rita Marques mostrou otimismo com “os resultados previsíveis para 2022 e a perspetiva das reservas e
da procura para Portugal em 2023, sem, contudo, deixar de sublinhar a conjuntura incerta em que
vivemos e da qual tudo dependerá”.

A responsável do setor no Governo acrescentou: “Portugal, apesar de toda essa conjuntura, goza de
uma imagem e uma notoriedade assinaláveis nos mercados externos e em concreto no Reino Unido, o
que naturalmente nos orgulha e nos coloca em melhor posição para disputar a procura externa.”

A presença portuguesa no WTM complementa um conjunto de ações promocionais que estão a ser
desenvolvidas no mercado do Reino Unido, que é um dos principais emissores de turistas para Portugal,
e responsável por 1,4 milhões de hóspedes, 6,1 milhões de dormidas e 2,25 mil milhões de euros em

1/18



receitas entre janeiro e agosto de 2022, valores já muito próximos dos verificados em 2019 (pré-
pandemia), com as receitas a serem mesmo superiores em 0,4%.

“As ações previstas para os próximos meses concentram-se, nomeadamente, em ações de
comunicação como é caso da Campanha de Publicidade #TimeToBe, exclusiva em meios digitais e ações
específicas de Relações Públicas dirigidas a opinion makers e a imprensa especializada”, esclareceu o
Ministério da Economia e do Mar (MEA).

O MEA indicou que se manterá “a aposta no trade marketing, com iniciativas destinadas a operadores
turísticos e companhias aéreas britânicas, bem como a promoção dos nossos principais produtos
turísticos, e outros que contribuem para uma boa diversificação da carteira de experiências turísticas,
entre os quais o Enoturismo, Gastronomia, Turismo Literário, Surf ou Festivais”.

Em comunicado o MEA indicou que “a promoção internacional do destino Portugal, em linha com o Plano
Reativar Turismo | Construir Futuro, prossegue, assim, o objetivo inscrito na Estratégia Turismo 2027 de
ultrapassar os 27 mil milhões de euros de receitas turísticas em 2027, de uma forma sustentável,
gerando riqueza e bem-estar, em todo o território, ao longo de todo o ano e apostando na
diversificação de mercados e segmentos”.

(Link)
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Faro arrecadou este ano um milhão de euros com taxa turística
O concelho de Faro arrecadou este ano, de março a outubro, "perto de um milhão de
euros" com a taxa turística, o dobro do que se previa inicialmente, o que deixou o
presidente da autarquia "muito satisfeito".

“Ficámos muito satisfeitos, não só pela verba arrecadada, mas ainda mais porque corresponde ao dobro
do que tínhamos previsto”, disse Rogério Bacalhau à Lusa, num balanço sobre o primeiro ano em que a
execução da taxa turística funcionou normalmente, depois de dois anos em que esteve suspensa devido
à pandemia de covid-19.

A taxa turística de 1,5 euros por noite é aplicada no município de Faro entre março e outubro de cada
ano, por um período máximo de sete noites em cada estadia de hóspedes com idade igual ou superior a
13 anos de idade.

Segundo Rogério Bacalhau, o montante elevado arrecadado com esta taxa permite concluir que
“atualmente Faro é um destino turístico, coisa que não era há uns anos”, e, ainda, que “não aconteceu o
que alguns previam”, ou seja, que a taxa “iria fazer perder competitividade” ao setor turístico nas
autarquias que a aplicassem.

O autarca garantiu que a taxa vai continuar a ser aplicada e espera que outros concelhos algarvios
aprovem regulamentos em breve para beneficiarem deste acréscimo de receita.

Para Rogério Bacalhau, “esta receita é importante também para o setor turístico, porque permite fazer
mais investimentos na melhoria de Faro enquanto destino”, nomeadamente, “no espaço público, no
património, nas ofertas culturais e de eventos e na melhoria dos serviços prestados aos turistas,
permitindo aumentar o número de visitantes e a qualidade da oferta”.

O presidente da Câmara de Faro explicou que a configuração geral do regulamento da taxa turística
aplicada no concelho em 2019 foi previamente “harmonizada” no seio da Comunidade Intermunicipal do
Algarve (AMAL), onde estão representados os 16 concelhos algarvios.
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O presidente da AMAL, António Miguel Pina, defendeu, em outubro, a aplicação, a partir de 2023, de uma
taxa turística municipal com um valor comum a toda a região, mas frisou que a mesma só será aplicada
depois de conversações com os todos os parceiros do setor do turismo.

Na região mais a sul de Portugal esta taxa apenas é aplicada, atualmente, nos municípios de Faro e, em
moldes diferentes, no de Vila Real de Santo António.

A Câmara de Vila Real de Santo António introduziu a taxa em 2018 com o objetivo de fazer a
“manutenção de equipamentos e infraestruturas municipais destinadas aos turistas e à população
residente, como é o caso do complexo desportivo”, ou ajudar a financiar a “participação em feiras
internacionais para a divulgação do município e das suas potencialidades”.

Em declarações à Lusa, fonte da autarquia referiu que o “financiamento de eventos de grande projeção
do município” é outro dos destinos que o regulamento municipal prevê para as verbas cobradas com a
taxa turística.

A cobrança da taxa turística rendeu à Câmara de Vila Real de Santo António 725 mil euros em 2019,
antes do início da pandemia de covid-19, segundo dados também avançados pela autarquia.

No entanto, este valor pode vir a ser superado em 2022, o primeiro ano de atividade turística sem
restrições causadas pela pandemia, dado que o município, entre janeiro e outubro, arrecadou já um total
de 626 mil euros.

Nesta autarquia do leste algarvio, a taxa turística é cobrada durante todo o ano, ao contrário da capital
algarvia, onde apenas é aplicada de 01 de março a 31 de outubro de cada ano.

Com um valor de 01 euro por hóspede e dormida nas unidades hoteleiras, aldeamentos e apartamentos
turísticos, turismo de habitação e agroturismo e no alojamento local, e 50 cêntimos por campista, por
dia, em parques de campismo e caravanismo ou em áreas de serviço de autocaravanas, a taxa
manteve-se em vigor durante o período da pandemia.

Apesar de outros municípios do país terem suspendido a aplicação desta taxa nos dois anos de
pandemia, a Câmara de Vila Real de Santo António manteve a cobrança em 2020 e 2021, por estar sob
assistência financeira para fazer frente à dívida financeira e estar obrigada a cobrar as taxas municipais.

Assim, em 2020, Vila Real de Santo António arrecadou 465 mil euros com a taxa e, em 2021, cerca de
529 mil euros.

“A aplicação da taxa turística decorre de decisão dos órgãos municipais em 2018 e não pode ser objeto
de alteração por força dos compromissos contratualizados para reequilíbrio municipal no âmbito do
Programa de Ajustamento Municipal (PAM) celebrado com o Fundo de Apoio Municipal (FAM)”, justificou
a mesma fonte.
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Faro arrecadou este ano um milhão de euros com taxa turística,
o dobro do previsto inicialmente - Postal do Algarve
A taxa turística de 1,5 euros por noite é aplicada no município de Faro entre março e
outubro de cada ano, por um período máximo de sete noites em cada estadia de
hóspedes com idade igual ou superior a 13 anos de idade

O concelho de Faro arrecadou este ano, de março a outubro, “perto de um milhão de euros” com a taxa
turística, o dobro do que se previa inicialmente, o que deixou o presidente da autarquia “muito satisfeito”.

“Ficámos muito satisfeitos, não só pela verba arrecadada, mas ainda mais porque corresponde ao dobro
do que tínhamos previsto”, disse Rogério Bacalhau à Lusa, num balanço sobre o primeiro ano em que a
execução da taxa turística funcionou normalmente, depois de dois anos em que esteve suspensa devido
à pandemia de covid-19.

A taxa turística de 1,5 euros por noite é aplicada no município de Faro entre março e outubro de cada
ano, por um período máximo de sete noites em cada estadia de hóspedes com idade igual ou superior a
13 anos de idade.

Segundo Rogério Bacalhau, o montante elevado arrecadado com esta taxa permite concluir que
“atualmente Faro é um destino turístico, coisa que não era há uns anos”, e, ainda, que “não aconteceu o
que alguns previam”, ou seja, que a taxa “iria fazer perder competitividade” ao setor turístico nas
autarquias que a aplicassem.

O autarca garantiu que a taxa vai continuar a ser aplicada e espera que outros concelhos algarvios
aprovem regulamentos em breve para beneficiarem deste acréscimo de receita.

Para Rogério Bacalhau, “esta receita é importante também para o setor turístico, porque permite fazer
mais investimentos na melhoria de Faro enquanto destino”, nomeadamente, “no espaço público, no
património, nas ofertas culturais e de eventos e na melhoria dos serviços prestados aos turistas,
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permitindo aumentar o número de visitantes e a qualidade da oferta”.

O presidente da Câmara de Faro explicou que a configuração geral do regulamento da taxa turística
aplicada no concelho em 2019 foi previamente “harmonizada” no seio da Comunidade Intermunicipal do
Algarve (AMAL), onde estão representados os 16 concelhos algarvios.

O presidente da AMAL, António Miguel Pina, defendeu, em outubro, a aplicação, a partir de 2023, de uma
taxa turística municipal com um valor comum a toda a região, mas frisou que a mesma só será aplicada
depois de conversações com os todos os parceiros do setor do turismo.

Na região mais a sul de Portugal esta taxa apenas é aplicada, atualmente, nos municípios de Faro e, em
moldes diferentes, no de Vila Real de Santo António.

A Câmara de Vila Real de Santo António introduziu a taxa em 2018 com o objetivo de fazer a
“manutenção de equipamentos e infraestruturas municipais destinadas aos turistas e à população
residente, como é o caso do complexo desportivo”, ou ajudar a financiar a “participação em feiras
internacionais para a divulgação do município e das suas potencialidades”.

Em declarações à Lusa, fonte da autarquia referiu que o “financiamento de eventos de grande projeção
do município” é outro dos destinos que o regulamento municipal prevê para as verbas cobradas com a
taxa turística.

A cobrança da taxa turística rendeu à Câmara de Vila Real de Santo António 725 mil euros em 2019,
antes do início da pandemia de covid-19, segundo dados também avançados pela autarquia.

No entanto, este valor pode vir a ser superado em 2022, o primeiro ano de atividade turística sem
restrições causadas pela pandemia, dado que o município, entre janeiro e outubro, arrecadou já um total
de 626 mil euros.

Nesta autarquia do leste algarvio, a taxa turística é cobrada durante todo o ano, ao contrário da capital
algarvia, onde apenas é aplicada de 01 de março a 31 de outubro de cada ano.

Com um valor de 01 euro por hóspede e dormida nas unidades hoteleiras, aldeamentos e apartamentos
turísticos, turismo de habitação e agroturismo e no alojamento local, e 50 cêntimos por campista, por
dia, em parques de campismo e caravanismo ou em áreas de serviço de autocaravanas, a taxa
manteve-se em vigor durante o período da pandemia.

Apesar de outros municípios do país terem suspendido a aplicação desta taxa nos dois anos de
pandemia, a Câmara de Vila Real de Santo António manteve a cobrança em 2020 e 2021, por estar sob
assistência financeira para fazer frente à dívida financeira e estar obrigada a cobrar as taxas municipais.

Assim, em 2020, Vila Real de Santo António arrecadou 465 mil euros com a taxa e, em 2021, cerca de
529 mil euros.

“A aplicação da taxa turística decorre de decisão dos órgãos municipais em 2018 e não pode ser objeto
de alteração por força dos compromissos contratualizados para reequilíbrio municipal no âmbito do
Programa de Ajustamento Municipal (PAM) celebrado com o Fundo de Apoio Municipal (FAM)”, justificou
a mesma fonte.
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Faro arrecadou este ano um milhão de euros com taxa turística
O concelho de Faro arrecadou este ano, de março a outubro, "perto de um milhão de
euros" com a taxa turística, o dobro do que se previa inicialmente, o que deixou o
presidente da autarquia "muito satisfeito"

“Ficámos muito satisfeitos, não só pela verba arrecadada, mas ainda mais porque corresponde ao dobro
do que tínhamos previsto”, disse Rogério Bacalhau à Lusa, num balanço sobre o primeiro ano em que a
execução da taxa turística funcionou normalmente, depois de dois anos em que esteve suspensa devido
à pandemia de covid-19.

A taxa turística de 1,5 euros por noite é aplicada no município de Faro entre março e outubro de cada
ano, por um período máximo de sete noites em cada estadia de hóspedes com idade igual ou superior a
13 anos de idade.

Segundo Rogério Bacalhau, o montante elevado arrecadado com esta taxa permite concluir que
“atualmente Faro é um destino turístico, coisa que não era há uns anos”, e, ainda, que “não aconteceu o
que alguns previam”, ou seja, que a taxa “iria fazer perder competitividade” ao setor turístico nas
autarquias que a aplicassem.

O autarca garantiu que a taxa vai continuar a ser aplicada e espera que outros concelhos algarvios
aprovem regulamentos em breve para beneficiarem deste acréscimo de receita.

Para Rogério Bacalhau, “esta receita é importante também para o setor turístico, porque permite fazer
mais investimentos na melhoria de Faro enquanto destino”, nomeadamente, “no espaço público, no
património, nas ofertas culturais e de eventos e na melhoria dos serviços prestados aos turistas,
permitindo aumentar o número de visitantes e a qualidade da oferta”.

O presidente da Câmara de Faro explicou que a configuração geral do regulamento da taxa turística
aplicada no concelho em 2019 foi previamente “harmonizada” no seio da Comunidade Intermunicipal do
Algarve (AMAL), onde estão representados os 16 concelhos algarvios.

O presidente da AMAL, António Miguel Pina, defendeu, em outubro, a aplicação, a partir de 2023, de uma
taxa turística municipal com um valor comum a toda a região, mas frisou que a mesma só será aplicada
depois de conversações com os todos os parceiros do setor do turismo.

Na região mais a sul de Portugal esta taxa apenas é aplicada, atualmente, nos municípios de Faro e, em
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moldes diferentes, no de Vila Real de Santo António.

A Câmara de Vila Real de Santo António introduziu a taxa em 2018 com o objetivo de fazer a
“manutenção de equipamentos e infraestruturas municipais destinadas aos turistas e à população
residente, como é o caso do complexo desportivo”, ou ajudar a financiar a “participação em feiras
internacionais para a divulgação do município e das suas potencialidades”.

Em declarações à Lusa, fonte da autarquia referiu que o “financiamento de eventos de grande projeção
do município” é outro dos destinos que o regulamento municipal prevê para as verbas cobradas com a
taxa turística.

A cobrança da taxa turística rendeu à Câmara de Vila Real de Santo António 725 mil euros em 2019,
antes do início da pandemia de covid-19, segundo dados também avançados pela autarquia.

No entanto, este valor pode vir a ser superado em 2022, o primeiro ano de atividade turística sem
restrições causadas pela pandemia, dado que o município, entre janeiro e outubro, arrecadou já um total
de 626 mil euros.

Nesta autarquia do leste algarvio, a taxa turística é cobrada durante todo o ano, ao contrário da capital
algarvia, onde apenas é aplicada de 01 de março a 31 de outubro de cada ano.

Com um valor de 01 euro por hóspede e dormida nas unidades hoteleiras, aldeamentos e apartamentos
turísticos, turismo de habitação e agroturismo e no alojamento local, e 50 cêntimos por campista, por
dia, em parques de campismo e caravanismo ou em áreas de serviço de autocaravanas, a taxa
manteve-se em vigor durante o período da pandemia.

Apesar de outros municípios do país terem suspendido a aplicação desta taxa nos dois anos de
pandemia, a Câmara de Vila Real de Santo António manteve a cobrança em 2020 e 2021, por estar sob
assistência financeira para fazer frente à dívida financeira e estar obrigada a cobrar as taxas municipais.

Assim, em 2020, Vila Real de Santo António arrecadou 465 mil euros com a taxa e, em 2021, cerca de
529 mil euros.

“A aplicação da taxa turística decorre de decisão dos órgãos municipais em 2018 e não pode ser objeto
de alteração por força dos compromissos contratualizados para reequilíbrio municipal no âmbito do
Programa de Ajustamento Municipal (PAM) celebrado com o Fundo de Apoio Municipal (FAM)”, justificou
a mesma fonte.

FPB/MHC // MAD
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Quase sete mil queixas por ruído em oito meses
Ocorrências registadas pela GNR e PSP entre janeiro e agosto deste ano são superiores
ao período homólogo de 2019, antes dos confinamentos da pandemia. T ema preocupa
associações
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Zoomarine encerra temporada com campanha Black Friday para
2023 - Postal do Algarve
O parque aquático de Albufeira reabre a 9 de março com novidadesO parque aquático de
Albufeira reabre a 9 de março com novidades

O encerramento da temporada do parque temático algarvio no passado dia 31 de outubro foi marcado
pela celebração do Halloween. Já é uma tradição anual que vem enriquecendo a oferta turística da região
nesta época, não só para os milhares de turistas britânicos que visitam o Algarve no seu ‘halfterm’ como
pela crescente adesão dos portugueses a esta época festiva.

A grande novidade deste ano: o Borboletário, revelou-se “um tremendo sucesso desde o primeiro
momento, adicionando valor à já rica visita ao parque que conta com diversas apresentações e habitats
zoológicos, diversões mecânicas, e um grande leque de diversões aquáticas – tão procuradas nos meses
mais quentes”, refere o Zoomarine em comunicado.

2022 arrancou ainda com algumas incertezas, pelo que a resposta a desafios foi uma constante, no
entanto, rapidamente se verificou “o aumento da confiança nas viagens, o regresso dos abraços, a
dedicação à família e à amizade, a vontade de viver momentos mágicos. Assim, terminamos a época de
forma muito positiva, com novo aumento de visitantes, numa clara aproximação ao periodo pré-
pandemia – ainda que abaixo de números de 2019. Voltamos a agradecer aos portugueses que
representaram uma fatia considerável do total de visitas deste ano”.
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A próxima época já conta com datas de abertura: de 09 de março a 25 de novembro de 2023. O
Zoomarine aposta uma vez mais no alargamento do seu período de funcionamento, num esforço de
combater a sazonalidade.

Como atração de referência no sul do país e um dos maiores empregadores da região, o parque procura
assim, ser mais um motivo de visita ao Algarve fora do verão, e oferecer oportunidades de trabalho
competitivas.

“Nos meses de inverno, o trabalho árduo continua: cuidados animais 24 horas por dia, melhorias
contínuas, manutenção de equipamentos, formação de pessoal, e como não poderia deixar de ser: a
preparar uma novidade surpreendente para 2023!”, afirma o parque aquático de Albufeira.

Para terminar a época em grande, o Zoomarine lançou uma campanha especial Black Friday, com
descontos de 30% nas entradas e experiências Dolphin Emotions para 2023.

Saiba tudo em www.zoomarine.pt.
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Miguel Albuquerque destacou o recorde de dormidas que deverá
ser alcançado pela Madeira este ano
Miguel Albuquerque destacou o recorde de dormidas que deverá ser alcançado pela
Madeira este ano

Miguel Albuquerque destacou o recorde de dormidas que deverá ser alcançado pela Madeira este ano
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Foi-se o dinheiro e vai-se a TAP
O que dizem agora os eleitores que votaram no PS desde 2015 na convicção de que iam
ter uma TAP pública?

A história da TAP já vai longa, mas é importante recapitularmos algumas partes para percebermos que
há uma série de decisões em que os interesses dos portugueses raramente são considerados e
acautelados. As decisões tomadas pelo Governo do PS no âmbito deste dossiê são um exemplo
perfeito.

Cingindo-me apenas à história mais recente, em 2015 fechou-se um contrato de venda e 61% do capital
da TAP passou para a gestão privada, decisão do Governo de Pedro Passos Coelho, na altura fortemente
criticada pelos socialistas.

Nesse mesmo ano, havia eleições em outubro e o PS apresentou no programa eleitoral a intenção de
não permitir que o Estado perdesse a titularidade sobre a maioria do capital social da empresa.

Quando, após as eleições, o PS formou Governo e António Costa se tornou primeiro-ministro, veio
reiterar, desde logo, a intenção de o Estado voltar a ser o maior acionista da companhia. E pouco depois
o Estado passou então a deter 50% da TAP, cumprindo com o objetivo do Governo, que dizia ser uma
medida crítica para o país.

Esta reversão da privatização foi um erro monumental, denunciado, aliás, pelo Tribunal de Contas, já que
o Estado recuperou o controlo acionista da TAP quando reverteu o processo de privatização feito pelo
Governo de Passos Coelho, mas perdeu direitos económicos e passou até a assumir mais
responsabilidades financeiras. Ou seja, na prática, o Estado tornou-se o maior acionista, mas não passou
a mandar na empresa, assumindo mais riscos do que os acionistas privados e ficando mesmo o único
responsável em caso de incumprimento da dívida por parte da transportadora aérea nacional.

Não faz sentido nenhum termos uma companhia aérea. É completamente irrelevante se somos
transportados pela TAP ou por outra empresa qualquer. Não há qualquer interesse estratégico em ter
uma companhia aérea. Não faz qualquer diferença para a afirmação do país ou para a nossa reputação
internacional e também não é o facto de a propriedade ser pública que determina o sucesso ou insucesso
da TAP.

No entanto, até aqui, mesmo não se concordando com a estratégia seguida, sabendo os enormes
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custos que implicava para o país e o quão irrelevante era o Estado ser maioritário na TAP, o PS tinha
cumprido a promessa feita de reverter a privatização.

Em 2020, António Costa e Pedro Nuno Santos, os grandes impulsionadores e responsáveis pela
estratégia seguida relativamente à TAP, entraram numa obstinação ideológica de que ter o controlo de
uma companhia aérea era algo essencial para o país e decidiram que tinham de salvar a TAP, na
sequência da pandemia e dos fortes prejuízos sofridos pela TAP devido à paralisação do tráfego aéreo.

E, nessa altura, o Governo não encontrou melhor opção do que ficar com 72,5% de uma empresa que
em apenas um dos últimos dez anos conseguiu apresentar resultados positivos e que só em 2018 e
2019 – período pré-pandemia, sublinhe-se – apresentou prejuízos superiores a 100 milhões de
euros/ano.

Em 2021, com o aumento de capital, a TAP regressou à propriedade exclusiva do Estado e, por força
dessa obsessão socialista, a conta para todos nós pagarmos já vai em 3,2 mil milhões de euros, mais do
que o pacote de medidas para as famílias anunciado pelo PS para fazer face ao aumento do custo de
vida.

Assente em pressupostos ideológicos e nada lógicos, esta foi uma decisão que, além de muito cara, não
trouxe qualquer resultado substancial para o país ou para os portugueses. Só que António Costa e Pedro
Nuno Santos estavam confiantes na sua estratégia, confiantes de que estavam a cumprir o seu
programa e confiantes no seu alinhamento aos partidos da extrema-esquerda, os fanáticos das
nacionalizações, e que na altura constituíam com o PS a gerigonça, mesmo perante todas as evidências
de que a operação estava destinada ao fracasso.

Agora temos o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que ainda há um ano dizia que em 2025 a
TAP já estaria em condições de devolver algum do dinheiro injetado ao Estado português, a anunciar
que, afinal, se vai avançar para a privatização da TAP já no próximo ano.

Não deixa de ser curioso como para Pedro Nuno Santos, em 2020, não havia outra solução senão
resgatar e nacionalizar a TAP e, em 2022 e 3,2 mil milhões de euros depois, afinal, a integração da
empresa num grande grupo de aviação possa ser a única maneira de assegurar a sua viabilidade, tal
como o próprio governante reconhece.

Tudo isto ganha contornos ainda mais sui generis quando os portugueses se tornaram todos acionistas
de uma companhia aérea, pagaram as suas ações por via dos impostos que, diária e coercivamente
entregam ao Estado, mas no final do processo vão ficar sem as ações e sem o dinheiro.

Isto porque ficámos todos a saber na semana passada que afinal, ao contrário do que Pedro Nuno
Santos afirmou na altura da “salvação” da TAP, não vai haver reembolso algum ao Estado português
pela intervenção pública, pelos tais 3,2 mil milhões de euros.

Que responsabilidades exigem os portugueses a António Costa e a Pedro Nuno Santos que, podendo
evitar um rombo desta magnitude nas finanças nacionais, decidiram que o Estado tinha de ter uma
companhia aérea de bandeira, para agora reverterem essa decisão sem qualquer respeito pelos
compromissos que tinham assumido com os eleitores e sem qualquer respeito pelo dinheiro gasto nessa
obstinação perfeitamente evitável?

E o que dizem agora os eleitores que votaram no PS desde 2015 na convicção de que iam ter uma TAP
pública? E o que dizem os restantes portugueses que, não querendo financiar esta aventura, a tiveram
de pagar porque era esse o desígnio do PS e, agora, não só ficam sem o dinheiro como ficam sem a
TAP?
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JORNAL I

08/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Ryanair com lucros de 1371 milhões de euros
A companhia aérea Ryanair obteve um lucro de 1371 milhões de euros no primeiro
semestre fiscal (abril-setembro), face às perdas de 47,6 milhões de euros registadas em
igual período de 2021
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OBSERVADOR

07/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

TAP precisa de acordos de empresa ajustados. Objetivo não é
reduzir remunerações diz Pedro Nuno Santos
Ministro das Infraestruturas diz que a T AP precisa de ter um Acordo de Empresa
atualizado e ajustado à realidade da aviação, garantido que o objetivo da negociação não
é reduzir remunerações.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que a TAP precisa de ter um Acordo de
Empresa (AE) atualizado e ajustado à realidade que a aviação vive, garantido que o objetivo da
negociação não é reduzir remunerações.

Falando num audição conjunta das comissões de Economia e Finanças, Economia, Obras Públicas,
Planeamento e Habitação, no âmbito da proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), o
ministro começou por dizer que a administração da TAP já começou o processo negocial com o sindicato
que representa os pilotos, garantindo que o objetivo da revisão dos acordos de empresa “não é reduzir
a remuneração recebida pelos trabalhadores”.

“Não é esse o objetivo da revisão dos acordos de empresa”, mas antes “conseguir uma maior
flexibilidade”, no sentido de a TAP “poder pagar mais quando voa mais e pagar menos quando voa
menos”, disse sublinhado que a TAP “precisa de acordos de empresa atualizados e ajustados a uma
realidade da aviação que é hoje muito diferente da que tínhamos quando os acordos de empresa foram
feitos”.

Em resposta a uma questão colocada pelo PCP o ministro afirmou que a companhia aérea “tem todas as
condições para ser um sucesso comercial”, mas operando um mercado internacional e concorrencial e
numa atividade que é sazonal, é relevante que a componente variável das remunerações tenha mais
peso.

“O objetivo não é, no final do dia [o trabalhador] passar a receber menos”, disse, precisado que o
objetivo é que haja uma ligação à atividade, “que a parte variável possa ser maior e a parte fixa
ligeiramente menor”.

O Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) decidiu, numa assembleia-geral realizada
na quinta-feira, avançar com uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro. Num comunicado aos
associados, a que a Lusa teve acesso no dia 23 de outubro, a direção do SNPVAC justificou a
convocatória da assembleia-geral com os “sistemáticos atropelos” ao Acordo de Empresa em vigor e ao
Acordo Temporário de Emergência.

No mesmo comunicado apontam a denuncia do Acordo de Empresa (AE) em vigor, acompanhado de
“uma proposta de AE inenarrável”.
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