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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Ryanair é uma empresa privada de aviação civil irlandesa que opera em Portugal desde 2002,

onde tem uma base operacional desde 2009. Não obstante a actividade que desenvolve no

nosso país com trabalhadores nacionais, a Ryanair estabelece com os trabalhadores localizados

em Portugal contratos de trabalho de acordo com a lei irlandesa.

Vários destes contratos de trabalho, a que o Grupo Parlamentar do PS teve acesso, são

estabelecidos com uma empresa de trabalho temporário que é detida pela Ryanair, suscitando

desde logo dúvidas sobre o seu enquadramento legal atendendo a que se tratam de

trabalhadores que exercem funções permanentes.

Complementarmente, para além de considerar que os tribunais irlandeses são exclusivamente

competentes para a resolução de processos legais do foro laboral de trabalhadores portugueses

e baseados em território nacional, o que nos parece de legalidade duvidosa, existem normas

feridas de legalidade constitucional: é o caso da cláusula número 33 dos contratos que

recebemos, determinando que «se existir alguma interrupção do serviço deste contrato devido a

disputas laborais, greves, greves de zelo, etc., então qualquer acordo com esses trabalhadores

será terminado», o que contraria o Artigo 57.º da Constituição da República Portuguesa que

salvaguarda o Direito à Greve.

A Ryanair tem um histórico de conflitos em torno do seu posicionamento em matérias laborais:

em 2017 foi condenada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por forçar o tratamento de

disputas laborais em tribunais irlandeses (e mediante a lei irlandesa) para trabalhadores que

operam em bases fora da Irlanda. Antes disso, em 2013, foi também condenada em França por

registar os trabalhadores franceses como trabalhadores «irlandeses», impedindo ainda o

funcionamento de plenários e o acesso a sindicatos no Aeroporto de Marseille-Marignane.

Sabemos que a Ryanair alega a determinação jurisdicional dos tribunais irlandeses, mas não é

crível que os seus trabalhadores tenham como centro de interesses a sede da empresa em

Dublin estando comprovadamente localizados em bases externas ou em trânsito nos aviões. Por

outro lado, ao abrigo da Convenção de Roma, nenhuma empresa pode pôr em causa direitos

imperativos das leis nacionais.

Finalmente, a preocupação do Grupo Parlamentar do PS em relação a este tema agravou-se

com as denúncias que recebemos – individualmente por parte de trabalhadores, bem como das



suas organizações representativas – de graves violações das leis do trabalho, assédio sobre

trabalhadores, obstáculos no exercício de vários direitos laborais (incluindo licença de

paternidade) e a evidência de irregularidades durante a greve de Abril que levou a uma

investigação por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Face ao acima exposto, ao abrigo do disposto na alínea d), do artigo 156º da CRP e da alínea

d), do nº 1, do artigo 4º do RAR, vimos colocar ao Governo, através do Senhor Ministro do

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as seguintes questões:

1. Já são conhecidos os resultados da investigação da ACT durante a greve na Ryanair?

2. Em caso afirmativo, essa investigação concluiu pela existência de irregularidades? Se

sim, quais?

3. O Governo recebeu denúncias documentadas por parte dos trabalhadores da Ryanair

e/ou dos seus representantes em relação aos problemas laborais na empresa?

4. O Governo confirma que a Convenção de Roma impede que a Ryanair possa por em

causa direitos imperativos da legislação nacional?

5. O Governo entende que os trabalhadores com centro de interesses e contrapartidas

sociais em Portugal (nomeadamente, Segurança Social) devem estar regulados pela

legislação portuguesa?
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