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Portugal está 
“a viver uma 
atmosfera de 
fim de ciclo” 
no turismo

Agências de viagens 
debatem desafios em 
congresso nos Açores

CONGRESSO Em ano de fim 
de recordes no crescimento 
de hóspedes internacio-
nais, Portugal está "a viver 
efetivamente uma atmos-
fera de fim de ciclo" no tu-
rismo, alertou Pedro Costa 
Ferreira, presidente da As-
sociação Portuguesa das 
Agências de Viagens e Tu-
rismo, na abertura do con-
gresso anual, nos Açores. 

O estrangulamento do Ae-
roporto de Lisboa, a recupe-
ração de destinos turísticos 
concorrentes (Tunísia, Tur-
quia, Egito), a incerteza ge-
rada pelo Brexit e políticas 
protecionistas como as dos 
EUA são alguns dos fatores 
a afetar a procura de Portu-
gal como destino turístico. 
Mas também o abranda-
mento do crescimento do 
consumo interno levam os 
agentes de viagens a "espe-
rar, no próximo verão, ope-
rações turísticas desafiantes 
e incertas".  

O PROBLEMA TAP 
"Também o setor das agên-
cias de viagens enfrenta 
uma atmosfera de fim de ci-
clo", lamentou Pedro Costa 
Ferreira, acusando a perda 
de qualidade nas compa-
nhias aéreas, nomeadamen-
te na TAP, de obrigar as agên-
cias "a gerir a insatisfação 
crescente" dos clientes devi-
do a "menos pontualidade, 
experiência menos feliz no 
embarque, menor qualidade 
de serviço a bordo". 

Apesar de preocupados 
com as perspetivas do setor, 
os agentes de viagens espe-
ram que "o próximo ciclo 
seja de consolidação em lu-
gar de crescimento", ape-
lando, para isso, à retoma do 
diálogo com a TAP, que re-
clamam ser um "direito ad-
quirido" quando vendem 
"cerca de 900 milhões de 
euros de passagens aéreas" 
nas várias companhias. v 
ERIKA NUNES 

MP abre inquérito 
a falsas presenças 
de José Silvano 
Secretário-geral do PSD “acha bem” e pede 
“decisão em tempo judicial útil” sobre ocorrido

PARLAMENTO O Ministério 
Público (MP) vai abrir um 
inquérito ao caso das falsas 
presenças no plenário da As-
sembleia da República do 
deputado e secretário-geral 
do PSD, José Silvano, confir-
mou a Procuradoria-Geral 
da República (PGR). O visa-
do mostrou-se satisfeito, 
lembrou que tinha pedido 
esta intervenção e apelou a 
uma decisão célere. 

“Só posso achar bem, uma 
vez que fui eu próprio, na 
única conferência que dei 
sobre esta matéria, que o 
pedi”, afirmou o deputado 
José Silvano. O secretário-
-geral do PSD disse à Lusa 
esperar que, “ao contrário 
do que infelizmente se vai 
tornando normal, este 
anúncio não se arraste por 
muito tempo e tenha uma 
decisão em tempo judicial 
útil”, acrescentando que 
ainda não recebeu qualquer 
notificação por parte do MP. 

Confrontado com mais 
dois casos de presenças fal-
sas [ler caixa], o líder parla-
mentar do PSD considerou 
que “o eleitorado é que tem 
de fazer a avaliação do com-
portamento de cada deputa-
do no exercício das suas fun-
ções” e que seria “demagó-
gico” avançar com medidas 
fiscalizadoras. Fernando 
Negrão explicou: “Se nós co-
meçamos a dar ordens aos 
deputados no sentido de 
agirem desta maneira ou da-
quela, estamo-nos a substi-
tuir ao eleitorado”. 

Ontem, a PGR informou 
que, “na sequência da aná-
lise efetuada, decidiu reme-
ter ao DIAP (Departamento 
de Investigação e Ação Pe-
nal) de Lisboa os elementos 
disponíveis com vista à ins-
tauração de inquérito”. 

A 8 de novembro, José Sil-
vano garantiu não ter pedi-
do a ninguém que registas-
se a sua presença em plená-
rio. Um dia depois, a depu-
tada do PSD Emília Cerquei-
ra assumia ter sido, “inad-
vertidamente”, a autora do 
registo falso, explicando 
que tinha a palavra-passe 
pessoal de Silvano para po-
der aceder a documentos e 
ficheiros de trabalho. v

José Silvano garante que não pediu para o registarem
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O anterior secretário- 
-geral do PSD José Ma-
tos Rosa e o deputado 
Duarte Marques tam-
bém tiveram presenças 
registadas no plenário 
do Parlamento quando 
estavam, respetivamen-
te, em Cabo Verde e no 
Porto, noticiou o “Ob-
servador”. Matos Rosa 
diz “haver um lapso”. 
Duarte Marques lamen-
ta e já pediu para lhe ser 
marcada falta.

Mais dois deputados 
do PSD  visados  
em falsos registos

POLÉMICA

Centenas de cirurgias 
adiadas em protesto 
que dura até fim do ano 

João Pedro Campos 
sociedade@jn.pt 

PROTESTO Os responsáveis 
da Associação Sindical Por-
tuguesa dos Enfermeiros 
(ASPE) e do Sindicato De-
mocrático dos Enfermeiros 
de Portugal (Sindepor) esti-
mam que a adesão à greve 
que arrancou ontem em 
cinco blocos operatórios de 
hospitais públicos tenha 
sido de 90% a 100%, com 
centenas de cirurgias adia-
das. Os enfermeiros recla-
mam do Governo a negocia-
ção da carreira e mais profis-
sionais. A greve está agen-
dada até 31 de dezembro. 

A denominada “greve ci-
rúrgica” abrange o Centro 
Hospitalar Universitário de 
S. João (Porto), o Centro 
Hospitalar Universitário do 
Porto, o Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, o 
Centro Hospitalar Universi-
tário Lisboa Norte e o Cen-
tro Hospitalar de Setúbal, 
tendo mobilizado mais de 
duas centenas de profissio-
nais. “Criámos esta forma 
de luta porque todas as uti-
lizadas até hoje não nos ofe-
receram ganhos, não havia 

Primeiro dia da greve cirúrgica em cinco hospitais 
mobilizou mais de 200 enfermeiros e fechou vários blocos

resposta do Governo. Pre-
tendemos que finalmente 
seja refeita a nossa carreira, 
congelada há 15 anos. Um 
enfermeiro que acaba agora 
a licenciatura ganha o mes-
mo que um que trabalha há 
20 anos”, defende a coorde-
nadora do protesto em 
Coimbra, Ana Paiva. 

A greve abrange as cirur-
gias programadas, tendo 

Enfermeiros estão a usar esta forma de luta porque atinge o financiamento  
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sido salvaguardadas as in-
tervenções urgentes e as 
oncológicas. Celine Antu-
nes, da ASPE, garante que 
“os enfermeiros são pessoas 
responsáveis e garantiram 
os ser viços mínimos”, 
apontando que a greve inci-
de nos blocos operatórios 
por ser o centro de financia-
mento. “Não temos solu-
ção, daí esta medida agressi-
va”, justifica. 

O JN contactou as admi-
nistrações dos hospitais de 
Lisboa, Porto e Coimbra, 
que não forneceram os da-
dos das cirurgias canceladas. 
Segundo fontes sindicais, só 
em Coimbra terão sido anu-
ladas cerca de duas cente-
nas. O presidente do Sinde-
por, Carlos Ramalho, afirma 
que o fundamental não é o 
número de enfermeiros em 
greve, mas o número de sa-
las encerradas e cirurgias 
adiadas. 

“Esta paralisação mostra o 
grande descontentamento 
dos profissionais, que se foi 
acentuando com o tempo, à 
medida que o Ministério da 
Saúde foi fechando as possi-
bilidades de negociação”, 
disse. v

60 horas semanais 
Ana Paiva assegura que a 
falta de profissionais leva a 
que muitos enfermeiros 
tenham cargas horárias de 
60 horas semanais, o que 
leva a casos de “burnout”. 
“Precisamos de mais pares 
a trabalhar connosco”, re-
clama. 
 
Dar sangue 
Inserido no protesto, fo-
ram feitas dádivas de san-
gue próximo dos hospitais 
onde decorre o protesto. 
Objetivo: sensibilizar a po-
pulação e garantir cuida-
dos de saúde.

EM PORMENOR


