
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 

Considerando que:

No dia 11 de novembro p.p., o deputado abaixo-assinado enviou ao Senhor Ministro das

Infraestruturas e da Habitação a pergunta “ANA discrimina passageiros do Porto ao manter

encerrado lounge do Aeroporto do Francisco Sá Carneiro”, sem que, até à data, houvesse

resposta.

De acordo com o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, terminou

já o prazo de 30 dias fixado como limite para resposta.

Mantendo-se a situação, o deputado abaixo-assinado vem, deste modo, submeter novamente

as perguntas então formuladas, assim como os respetivos considerandos, aguardando resposta

no prazo fixado pela lei:

A pandemia de COVID-19 obrigou ao encerramento de vários “lounges” em aeroportos de todo

o mundo, o mesmo sucedendo nos aeroportos portugueses, como forma de prevenção de

contágio pelo SARS-CoV-2.

Por razões de segurança sanitária, todos os “lounges” do Aeroporto Humberto Delgado, em

Lisboa, foram fechados em março, por tempo indeterminado. O mesmo aconteceu no Aeroporto

Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Em setembro, o lounge da ANA – Aeroportos de Portugal no Aeroporto de Lisboa reabriu após

terem sido “implementadas todas as medidas de segurança” para receber “com a mesma

tranquilidade e conforto” os passageiros, segundo informa o site da empresa.

Também o “lounge” da TAP em Lisboa já reabriu “com novas medidas no âmbito do TAP

Clean&Safe”, tendo sido “implementadas todas as medidas necessárias para prevenção e



controlo do vírus, de forma a garantir a segurança dos nossos passageiros”, informou a

companhia aérea.

Contudo, no Aeroporto do Porto o lounge gerido pela ANA – Aeroportos de Portugal continua

fechado e sem previsão de abertura, deixando os passageiros sem acesso a este tipo de

equipamento enquanto esperam pelos seus voos.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O Deputado do CDS-PP, abaixo assinado, vem por este meio requerer ao Ministro das

Infraestruturas e da Habitação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- Quais as razões para a ANA – Aeroportos de Portugal discriminar os passageiros do

Porto em relação aos de Lisboa, mantendo encerrado o “lounge” do Aeroporto Francisco

Sá Carneiro?

2- Qual a data prevista para a reabertura deste equipamento no Aeroporto do Porto?

Palácio de São Bento, 13 de janeiro de 2021

Deputado(a)s

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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