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TAP, EasyJet, Ryanair…: Tripulações de várias companhias em
greve ameaçam viagens de Natal
Este ano, quem está a pensar viajar ou passar o Natal fora de Portugal, poderá ter à sua
espera uma valente cabeça, tempos de espera no aeroporto, voos adiados ou
cancelados.

Este ano, quem está a pensar viajar ou passar o Natal fora de Portugal, poderá ter à sua espera uma
valente cabeça, tempos de espera no aeroporto, voos adiados ou cancelados. É que, a par da TAP, há
uma série de companhias europeias cujas tripulações convocaram greves para o mês de dezembro, que
serão expectáveis de afetar o tráfego aéreo na altura da quadra Natalícia.

TAP com 360 voos cancelados A TAP, perante o pré-aviso de greve do pessoal de cabine, anunciou na
semana passada o cancelamento de 360 voos devido à paralisação, prevista para os dias 8 e 9 de
dezembro.

Estabelece a companhia que, a partir desta segunda-feira, é permitido aos clientes afetados alterar as
datas dos voos nesses períodos, sem qualquer penalização, entre 28 de novembro e 19 de dezembro.

“A TAP continua as negociações com os sindicatos para tentar chegar a um acordo que evite a greve”,
disse a empresa em comunicado.

Face ao pré aviso de greve do Pessoal de Cabina, a 8 e 9 de dezembro, a TAP informa que irá permitir
que os clientes que desejem alterar as datas dos seus voos nesse período o façam sem qualquer
penalização entre 28 de novembro e 19 de dezembro. pic.twitter.com/azVftGMHsR — TAP Air Portugal
(@tapairportugal) November 18, 2022
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Air France com dois dias de greve Dois sindicatos de trabalhadores da Air France também emitiram um
pré-aviso de greve, que durara entre 22 de dezembro e 2 de janeiro. São expectáveis dificuldades nos
voos de e para França, assim como para muitos outros destinos a partir dos aeroportos franceses nesta
semana.

A paralisação servirá de protesto contra a renegociação do novo contrato de trabalho coletivo do
pessoal de cabine, que estabelece condições de trabalho, pagamento e progressão na carreira, e que
expirou em outubro. A direção da Air France garante que “as negociações estão a decorrer” e que o
objetivo “é chegar a um novo acordo”.

EasyJet em França junta-se ao protesto As uniões sindicais de trabalhadores da companhia EasyJet em
França juntaram-se ao protesto contra o acordo coletivo de trabalho para os trabalhadores do setor e já
ameaçou com uma paralisação que, caso as negociações não tenham efeito, deverá também ocorrer no
final do ano.

O sindicato SNPNC-FO já emitiu um aviso para “o risco significativo de a atividade da tripulação poder ser
suspensa faz festividades de final do ano, em linha com as negociações por melhores salários”.

“Depois de dois anos de esforços colossais dos assistentes de bordo, durante os quais as nossas
condições de trabalho se deterioraram devido a erros estratégicos, pelos quais apenas a gestão e
direção é responsável, a EasyJet está a propor aumentos de salários que nem sequer cobrem a inflação,
e recusa os pontos essenciais das nossas exigências”, afirma a estrutura sindical.

Até agora, ainda que seja expectável que aconteça uma greva, a companhia ainda não emitiu qualquer
pré-aviso.

Rayanair ameaça na Bélgica Também viajar de e para a Bélgica poderá ficar mais complicado: Os
sindicatos de pessoal de cabine da Ryanair belga também estão a ameaçar com greve para a altura do
Natal e Ano Novo.

Ainda que não tenha sido emitido qualquer pré-aviso de greve, a estrutura sindical CNE enviou uma carta
para a administração da empresa onde afirma “As festividades do final do ano estão a aproximar.se e, se
nada mudar, haverá alta probabilidade de que os funcionários expressem o seu descontentamento nesta
altura”.
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EasyJet regista perdas anuais de 194 milhões de euros até
setembro
A EasyJet indicou que os prejuízos anuais antes de impostos foram de 239 milhões, em
comparação com 1.191 milhões no período homólogo. O  diretor da empresa disse que a
companhia recuperou neste verão.

A companhia aérea EasyJet registou perdas líquidas anuais até 30 de setembro de 169 milhões de libras
(194,3 milhões de euros), menos 80% do que em período homólogo devido ao bom desempenho
durante o verão na Europa.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a companhia aérea de viagens low cost indicou
que os prejuízos anuais antes de impostos foram de 208 milhões de libras (239 milhões de euros), em
comparação com 1.036 milhões de libras (1.191 milhões de euros) no período homólogo.

Os lucros totais do exercício atingiram os 5.769 milhões de libras (6.634 milhões de euros), mais 295%
do que no ano anterior, enquanto os prejuízos operacionais atingiram os 27 milhões de libras (31
milhões de euros), face aos 910 milhões de libras (1.046 milhões de euros) no mesmo período do ano
passado.

A 30 de setembro, o ativo líquido ascendia a 2.533 milhões de libras (2.912 milhões de euros), enquanto
a dívida líquida chegava a 670 milhões de libras (770 milhões de euros).

Segundo a EasyJet, a empresa tem tido um número significativo de slots (descolagem e aterragem), o
que tem gerado um bom desempenho, enquanto o rendimento foi bom na área da EasyJet Holidays,
obtendo 38 milhões de libras (43 milhões de euros) dos lucros antes de impostos.

O diretor executivo da empresa, Johan Lundgren, disse que a EasyJet recuperou neste verão, ao registar
uma forte receita no quarto trimestre do ano (julho a setembro).

“A EasyJet tem um bom desempenho em tempos difíceis”, apesar de um ambiente de “alto custo”, disse
o responsável, acrescentando que a companhia aérea está bem posicionada para gerar lucro.

A empresa reconhece, em comunicado, que teve de enfrentar situações difíceis este ano devido à
variante ómicron da Covid-19, ao impacto da invasão russa na Ucrânia e aos desafios operacionais
desde que houve um retorno na procura após o levantamento das restrições imposta pela pandemia.

Em 2022, a companhia transportou 69,7 milhões de passageiros, um aumento de 242% em relação ao
ano anterior, enquanto a taxa de ocupação foi de 85,5%, face a 72,5% no ano anterior.

A companhia aérea disse ainda que neste ano fiscal tinha uma capacidade para 81,5 milhões de lugares e
que em 30 de setembro contava com 320 aeronaves.
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Albufeira promove programa de Passagem de Ano em Lisboa
Programa começa a 30 de Dezembro com humor

O programa de passagem de ano do Município de Albufeira foi apresentado no Palácio do Governador,
em Lisboa.

Nesta apresentação, José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, referiu que «este ano os
festejos de passagem de ano voltam a ser uma aposta do Município para o turismo nesta época do
ano».

«Aliarmos o melhor da música portuguesa, como é o caso de Rui Veloso, com um intérprete mais
contemporâneo, como Tatanka e ainda, prepararmos um momento de fogo-de-artifício inédito na
Europa é a certeza de que oferecemos uma noite de Ano Novo inesquecível e um espetáculo de
qualidade. Para além de todas as outras atividades preparadas para fazer com que os visitantes,
independentemente da idade, possam desfrutar do concelho durante vários dias», afirmou o edil.

Esta apresentação contou com a presença de convidados como Vasco Correia, Luís Filipe Borges e Hugo
Sousa, atores de stand-up commedy que integram o Solrir deste ano.

Este festival de humor acontece a 30 de Dezembro e 1 de Janeiro, no Palácio de Congressos do Algarve
com António Raminhos, Vasco Correia e Luís Filipe Borges na primeira noite e Hugo Sousa e Abdias Melo
que sobem ao palco no primeiro dia do ano.

A Rádio Comercial é a rádio oficial do programa de fim do ano do Município. Sob o  conceito Albufeira
Carpe Nox, Albufeira preparou para a noite de passagem de ano, com entrada gratuita, a partir das
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22h00, na Praia dos Pescadores, um espetáculo multissensorial.

Rui Veloso sobe a palco e conta com participação especial de Tatanka. Após a meia-noite, entrará em
cena o DJ Guga.

Antes da meia-noite haverá espetáculo piromusical aquático e uma performance de skydive artístico,
uma coreografia aérea com luz e pirotecnia inédita na Europa.

Na tarde de Passagem de Ano, Paderne estará no Somos Portugal, entre as 14h00 e as 20h00, numa
emissão com entrevistas e reportagens sobre todo o concelho.
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As redes de tráfico humano em Portugal
Portugal não pode ser notícia no estrangeiro pelas piores razões, tendo os direitos
humanos dos migrantes que ser adequadamente defendidos por todas as nossas
instituições.

As redes de tráfico humano em Portugal

Portugal não pode ser notícia no estrangeiro pelas piores razões, tendo os direitos humanos dos
migrantes que ser adequadamente defendidos por todas as nossas instituições.

Foi notícia nos últimos dias a realização de uma mega-operação policial em Portugal para
desmantelamento de uma rede criminosa que se dedicava ao tráfico de seres humanos. Em
consequência da mesma foram detidas trinta e cinco pessoas por indícios de crimes de associação
criminosa, tráfico de pessoas, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. A informação é a
de que essa rede atraía trabalhadores estrangeiros de países como a Roménia, Moldávia, Marrocos,
Argélia, Senegal, Índia ou Paquistão para trabalharem em explorações agrícolas no Baixo Alentejo,
prometendo-lhes bons salários, casa e condições de trabalho dignas. Esses migrantes vinham assim ao
nosso país, seduzidos pela promessa de uma vida melhor, mas acabavam por trabalhar em condições
próximas da escravidão. Infelizmente esta notícia não surpreende, uma vez que esta realidade é de há
muito conhecida e tem sido até potenciada por falta de controlo dos fluxos migratórios e das condições
de trabalho nas explorações agrícolas.  Na verdade determinou-se precipitadamente a extinção do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sem assegurar a sua substituição por uma estrutura adequada. E
neste momento o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras encontra-se totalmente inoperacional, sendo que
as vagas para atendimento desaparecem logo que são criadas, o que torna praticamente impossível aos
imigrantes obter a legalização da sua situação, sendo altamente dificultado o trabalho dos Advogados
que lhes dão apoio. Um país que deixa totalmente inoperacional o serviço público que deveria cuidar da
imigração legal potencia naturalmente o surgimento de redes de imigração ilegal. Falta, para além disso,
um controlo adequado das condições de trabalho nas explorações agrícolas, sendo que o próprio Estado
tem favorecido essa situação. Através da Resolução do Conselho de Ministros 179/2019, de 24 de
Outubro, foi criado um regime especial de instalações de alojamento aplicável ao Aproveitamento
Hidroagrícola do Mira, que permite durante dez anos a instalação dos trabalhadores agrícolas em
unidades de alojamento temporárias, com uma lotação de 16 pessoas em cada unidade de alojamento,

6/18



e tendo cada trabalhador apenas uma área de referência de 3,43 m2 no dormitório. Por outro lado,
existe uma absoluta escassez de inspectores da Autoridade para as Condições de Trabalho no Baixo
Alentejo, o que naturalmente leva a que as empresas infractoras acreditem que nunca irão ser
fiscalizadas, por muito más condições de trabalho que possuam nas suas explorações. A Ordem dos
Advogados, através da sua Comissão de Direitos Humanos, encontra-se a acompanhar desde há muito
estas situações, procurando assegurar que as vítimas destas redes criminosas disponham de apoio
jurídico eficaz, incluindo para poderem ser adequadamente indemnizadas. Aquando do afluxo de
refugiados de guerra ucranianos ao nosso país, avisámos do enorme risco de esses refugiados poderem
ser explorados por redes de tráfico de seres humanos e criámos uma estrutura de Advogados que se
voluntariou para prestar apoio jurídico pro bono aos cidadãos ucranianos chegados ao nosso país.
Recentemente, perante a emergência social criada pelo enorme fluxo migratório de cidadãos timorenses
para Portugal, igualmente vítimas de redes de tráfico humano, muitos dos quais a viver na rua, reunimos
com a Embaixadora de Timor-Leste para a CPLP, em ordem a poder dar todo o apoio de que estes
cidadãos carecem.  É necessário que o Estado Português adopte uma política rigorosa de combate às
redes de tráfico humano, não apenas repressiva mas também preventiva, mas para isso as suas
instituições têm que funcionar de forma adequada. É essencial termos uma imigração legal e uma
fiscalização adequada das condições de trabalho dos estrangeiros no nosso país. Portugal não pode ser
notícia no estrangeiro pelas piores razões, tendo os direitos humanos dos migrantes que ser
adequadamente defendidos por todas as nossas instituições.   Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa Escreve à terça-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990
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"Há uma classe média que está quase no limiar" de pobreza,
alerta Francisco Assis - Renascença
O presidente do Conselho Económico e Social (CES) diz ser preciso olhar para os mais
desfavorecidos, mas deixa vários alertas.

“Vamos ter um ano complexo.” Francisco Assis defende ser preciso encontrar um equilíbrio económico
para fomentar políticas anti-inflacionistas, para não se correr o risco de agravar a pobreza no país.

À Renascença, o presidente do Conselho Económico e Social (CES) diz ser preciso olhar para os mais
desfavorecidos, mas deixa um alerta: a classe média corre o risco de empobrecer ainda mais.

“Os setores mais desfavorecidos em Portugal não se limitam àqueles que estão numa situação de
pobreza em termos de indicadores estatísticos. Há uma classe média que está quase no limiar e se não
houver uma preocupação de atender às necessidades deste segmento corremos alguns riscos de uma
parte dessa população cair também em situações de pobreza.”

O presidente do CES não tem dúvidas em afirmar que a crise em Portugal é uma situação agravada pela
guerra na Ucrânia. Por isso, avisa que é urgente definir políticas anti-inflacionistas, para não se correr o
risco de agravar a pobreza no país.

“Estamos confrontados com uma gravíssima crise que decorre em grande parte da guerra e estamos
com uma inflação elevada…e se não calibramos adequadamente as políticas anti-inflacionistas corremos
algum risco de criar aumentar substancialmente as situações de pobreza no país”, defende.

A questão da pobreza no país levou o CES a elaborar um relatório sobre a questão. Os resultados serão
conhecidos na próxima reunião de Concertação Social.

“Temos indicadores muitos claros e na próxima reunião, que vai decorrer no dia 12 de dezembro, vou
levar tema a discussão para os conselheiros do CES tomem conhecimento da realidade atual para depois
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se debater o assunto”, avança.

O Conselho Económico e Social (CES) promove, esta terça-feira em conjunto com o jornal Público, uma
conferência para analisar o novo aeroporto para Lisboa. Um debate que conta com várias abordagens da
sociedade, numa altura em que o Governo promete uma decisão final sobre a localização no próximo
ano...

Para Francisco Assis este é um tema que tem obrigatoriamente de ser discutido por todos, até porque
tem um impacto não só para a região de Lisboa, mas para todo o país.

“É um assunto muito importante que não se pode esgotar nem na vida partidária, nem na vida
parlamentar. É um assunto que tem de ser discutido pelo conjunto da sociedade portuguesa, pois é algo
que interessa a todo o país, pois a localização do aeroporto tem um verdadeiro impacto nacional”,
explica.
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Where does our money go? | O tiro do Mundial pode sair pela
culatra
Por: Camilo Lourenço | Pedro Brinca
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O aeroporto onde já não cabem palavras
Por: Manuel Carvalho
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Portugal mais perto de decidir localização de novo aeroporto
Último de uma série de trabalhos sobre o novo aeroporto no momento em que se
aproxima a tomada de uma decisão estratégica para o país
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Portugal precisa de 300 milhões de euros por ano para renovar
os sistemas de abastecimento de água
Players do setor alertaram no Green Economy Forum para a necessidade de investir na
reabilitação do sistema de abastecimento hídrico como forma de evitar um aumento de
tarifas para o consumidor.

Portugal vai ter que aumentar a capacidade de investimento nos sistemas de abastecimento para reduzir
os níveis de desperdício e aumentar a eficiência hídrica a nível nacional.

De acordo com o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Joaquim Poças
Martins, Portugal tem cerca de 15 mil milhões de euros em infraestruturas que estão a “enfraquecer” e,
por isso, será necessário investir 300 milhões de euros por ano para reverter a situação e evitar que
comprometa o abastecimento de água que chega às torneiras.

“Em Portugal, temos 15 mil milhões de euros de infraestruturas que estão a enfraquecer, isto desde os
anos 90. Vai ser preciso renová-las”, referiu, acrescentando que o setor da água em Portugal vale em
1,5 milhões de euros por ano e que para financiar essa renovação das infraestruturas, vão ser
necessários 300 milhões de euros por euros, ou seja, “20% do valor anual do setor”, explicou Joaquim
Poças Martins, durante a sua intervenção no Green Economy Forum, uma conferência do ECO/Capital
Verde sobre Economia Verde e Finanças Sustentáveis, que decorreu esta segunda-feira no The Lodge
Hotel, em Vila Nova de Gaia.

Para o professor, será possível obter o valor do investimento necessário para renovar as infraestruturas
através dos ganhos de eficiência. Caso contrário, as empresas poderão ser obrigadas a aumentar as
tarifas para o consumidor em 20%.

Green Economy Forum Green Economy Forum. Green Economy Forum 1 / 3

A necessidade de se investir na reabilitação do sistema de abastecimento de água é ecoada pelo
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Administrador das Águas de Portugal, que frisou que este recurso é “essencial à vida e tem um custo
para servir às populações”.

“Há, de facto, uma grande necessidade de reabilitação e investimento nas infraestruturas”, referiu Pedro
Vaz, durante a sua intervenção, acrescentando que no próximo quadro comunitário estarão destinados
até 700 milhões de euros para melhorar a eficiência hídrica a nível europeu.

“Historicamente, o custo da água, saneamento e a gestão dos resíduos foi sempre financiada por fundos
comunitários. Estes custos sempre foram relativamente baixos no que diz respeito ao que os cidadãos
deviam pagar pela gestão das infraestruturas. Agora as coisas serão diferentes, daí haver uma pressão
para um aumento de tarifas“, respondeu.

Da parte da Águas de Gaia existe a promessa de querer ser das melhores empresas a nível de eficiência
e gestão hídrica, tendo revelado ao ECO/Capital Verde que, em dois anos, a gestora já foi capaz de
poupar 1,8 milhões de metros cúbicos de água, graças à implementação do Programa de Redução
Global de Perdas e Gestão de Eficiência Hídrica, orçado em três milhões de euros, um número que está
em constante crescimento.
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Aeroportos registam aumento de 38,5%
MADEIRA
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