
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Tem sido dada nota pública da existência de centenas de casos de passageiros que continuam

a aguardar que a TAP AIR Portugal proceda ao pagamento dos reembolsos devidos por

viagens, com origem ou destino na Região Autónoma dos Açores, adquiridas e não realizadas

por motivos não imputáveis aos passageiros.

Esta é uma matéria que se agravou com a pandemia da COVID19, mas que ocorre ainda antes

de a pandemia ser uma realidade, nomeadamente em casos de cancelamentos ocorridos perto

da hora do voo e em que os passageiros, legitimamente, optaram pelo reembolso da viagem.

Com a pandemia, aumentaram os voos cancelados e, hoje, são centenas de passageiros que

aguardam pelo ressarcimento das quantias que despenderam nas viagens não realizadas por

motivos pelos quais não podem ser nem responsabilizados nem penalizados.

Não obstante as centenas de reclamações recebidas aos longo dos tempos, a companhia

continua sem resolver este problema, com grave prejuízo para os passageiros e para as famílias

que aguardam há longos meses, em alguns casos há mais de um ano, que o reembolso seja

efetuado.

Compreendemos a difícil situação que o setor da aviação atravessa, em todo o mundo, como

consequência das restrições à mobilidade impostas na resposta à crise sanitária causada pela

COVID19, e consequente diminuição dramática da sua atividade, mas não podemos aceitar esta

situação, de meses e meses de atraso e de ausência de resposta às solicitações que os

passageiros têm feito junto da empresa.

Assim, os Deputados do Partido Socialista eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores, ao abrigo do

disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, e da alínea e) do

n.º 1 do art.º 4.º e nos termos do art.º 229º, ambos do Regimento da Assembleia da República,

dirigem, através de V. Exa, as seguintes perguntas ao Senhor Ministro das Infraestruturas e da

Habitação:



1. Quantos casos estão reportados relativos a passageiros que aguardam o reembolso de

viagens, com origem ou destino na Região Autónoma dos Açores, adquiridas e não realizadas

por motivo não imputável ao passageiro, nomeadamente cancelamento do voo, nos últimos 4

anos?

2. Desses casos, em quantos os passageiros foram já ressarcidos dos montantes em dívida?

3. Quando tenciona a empresa ressarcir os demais passageiros?

4. Qual o montante correspondente aos reembolsos ainda não pagos?

Palácio de São Bento, 8 de abril de 2021

Deputado(a)s

ISABEL RODRIGUES(PS)

LARA MARTINHO(PS)

JOÃO AZEVEDO CASTRO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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