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Assunto: Novos cancelamentos de voos da Ryanair

Destinatário: Min. do Planeamento e das Infraestruturas

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
1) A 20/09/2017 o Grupo Parlamentar do CDS-PP questionou-me sobre o factode a Ryanair ter
cancelado dois mil voos, sendo que mais de 100 estavam relacionadas com os aeroportos
portugueses: 38 dizem respeito a partidas ou chegadas em Lisboa, seis em Faro e 62 no Porto;
2) No referido requerimento alertámos para o facto de a Deco ter alertado os passageiros da
Ryanair para o direito a indemnizações até aos 400 euros por viagem cancelada, além do
reembolso ou remarcação da viagem e refeições/alojamento, e apelou à intervenção do
regulador da aviação;
3)Mais recentemente ficámos a saber que a Ryanair decidiu cancelar mais voos, entre eles
consta a ligação Newcastle-Faro (entre Novembro e Março de 2018), pelo que se torna urgente
um esclarecimento por parte do Governo.

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas
regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da
República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do
Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e
fundamentos que antecedem, resposta à seguinte pergunta:
1) Está a acompanhar esta situação? De que forma o está a fazer?
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2) Qual é o número total de voos e de passageiros afetados nos aeroportos portugueses?
3) Como está o Governo a acompanhar as pessoas que tiveram os seus voos
cancelados?
4) Partilha da opinião da DECO de que os passageiros devem ser indemnizados pelos
transtornos causados, para além do reembolso ou remarcação da viagem e
refeições/alojamento?

Palácio de São Bento, 28 de setembro de 2017
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