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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Ryanair é uma companhia aérea de baixo custo, irlandesa, com base em Dublin, cujo

processo de recrutamento e seleção de trabalhadores é mediado por agências que lhe são

afetas, como a Crewlink e a Workforce Internacional.

O Grupo Parlamentar do BE, oportunamente, denunciou o facto de, durante o mês de abril, no

âmbito da anunciada greve de três dias do Pessoal de Voo da Aviação Civil que prestam serviço

no operador Ryanair em Portugal em que a Administração da Ryanair tomou a iniciativa de

contactar várias tripulações da empresa, que têm base noutros países da União Europeia, para

substituir os trabalhadores portugueses em greve, chegando ao ponto de ameaçar com

despedimento quem não aceitasse vir trabalhar para Portugal, o Grupo Parlamentar do Bloco de

Esquerda deu entrada de um requerimento na Comissão de Trabalho e Segurança Social e na

Comissão de Economia.

De momento, estão em curso despedimentos consubstanciados no exercício do direito à greve,

designadamente dos serviços mínimos.

Nos casos em apreço estão em causa trabalhadores que, em cumprimento das instruções

emitidas pela organização sindical responsável por definir os voos específicos que deveriam ser

incluídos e operados de acordo com os serviços mínimos decretados e que cumpriram com a

referida lista, estão a ser objeto de processo disciplinar, tendo sido determinado como sanção, a

sanção mais gravosa, o despedimento com justa causa.

Não só está em causa uma sanção disciplinar desproporcional, como é inaceitável que um

trabalhador seja objeto de ações persecutórias em virtude de cumprimento e instruções relativas

aos serviços mínimos que provêm da entidade com competência para o efeito.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as seguintes perguntas:



1. O Governo tem conhecimento desta situação?

2. Foram desencadeadas ações inspetivas por parte das entidades fiscalizadores competentes?

Quais foram os resultados e medidas tomadas em resultados dessas ações inspetivas?

3. Que medidas pretende o Governo tomar, através dos organismos que tutela, para garantir

que o direito à greve não é restringido além dos limites estabelecidos constitucionalmente e dos

determinados no Código do Trabalho?

4. De que forma pretende assegurar que é reposta a legalidade e que são travados os

processos disciplinares e despedimentos ilícitos em curso com vista a condicionar o exercício do

direito à greve?

Palácio de São Bento, 1 de outubro de 2019

Deputado(a)s

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)

ISABEL PIRES(BE)

HEITOR DE SOUSA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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