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empresarial do Estado”. Os cor-
tes na TAP foram justificados
pela empresa com as imposi-
ções previstas no Orçamento do
Estado para 2011, que exigiu às
empresas públicas um corte de
15% nos custos.

O pré-aviso de greve dos tripu-
lantes da TAP convoca uma para-
lisação de dez dias, para 18, 19,
20, 25 e 26 de Junho – dois fins-
-de-semana e uma segunda-fei-
ra – e ainda 1, 8, 15, 22 e 29 de
Julho – todas as sextas-feiras de
Julho.

“EXTREMAPREOCUPAÇÃO” Tam-
bém a Parpública, holding atra-
vés da qual o Estado detém o
capital da TAP, manifestou-se
sobre a intenção da greve. “Como
accionista único da transporta-
dora aérea, é com extrema preo-
cupação que a Parpública vê a
convocação desta paralisação
num período em que, tradicio-
nalmente, existe maior procu-
ra dos seus serviços, colocando
em perigo a rendibilidade da
TAP”, avançou em comunicado.
Para a holding, a greve implica
mesmo “sérias restrições à con-
tinuidade operacional da empre-
sa, fazendo perigar os compro-
missos financeiros por ela assu-
midos e também a perenidade
dos postos de trabalho que asse-
gura”, sublinha a mesma fonte.

Ocortedeumtripulanteporvoo
na TAP levará à saída da empre-
sa de “cerca de uma centena” de
pessoas, segundo o “Público”.
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Empresas já
não podem
ter estagiários
à borla

O que muda? As empresas
deixam de poder contar com
os estágios curriculares grátis.
O prazo máximo passa a ser
de três meses, devendo esse
trabalho ser remunerado
depois disso.

Quanto vão ganhar esses
estagiários? Segundo o

P&R decreto-lei já publicado em
Diário da República, os
estagiários vão receber um
valor mínimo de 419,22 euros,
correspondente ao indexante
dos apoios sociais.

Os estagiários têm direito a
mais algum pagamento? O
estagiário tem ainda direito ao

subsídio de refeição por cada
dia de estágio ou,
em alternativa, a refeição
fornecida pela entidade
empregadora.

Quando é que as novas
regras entram em vigor? A
partir de Setembro.
M.B.S.


