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Ryanair acena com mais de 150 
empregos em risco em Lisboa 

Michael O’Leary escreveu uma carta a António Costa a alertar para riscos

António Costa

SEMÁFORO

Há muito que os portu-
gueses anseiam por um 
alívio das medidas anti-
covid como o que agora 
foi anunciado. Com a 
quase totalidade da popu-
lação vacinada ou recu-
perada, já não se justifica-
vam as restrições aperta-
das ainda em vigor. Talvez 
possamos finalmente vol-
tar a respirar. PP. 6-7

Processo Marquês
O país está há mais de 
sete anos à espera que se 
faça justiça no processo 
Marquês, onde as evidên-
cias estão à vista de todos. 
Mas, enquanto o julgamen-
to de José Sócrates conti-
nua por fazer, o juiz Carlos 
Alexandre foi constituído 
arguido. É o mundo de 
pernas para o ar. P. 5  
José Cabrita Saraiva

Michael O’Leary
O CEO da Ryanair está 
sempre queixar-se e a 
ameaçar o Governo com 
postos de trabalho. Talvez 
até tenha razão na questão 
das slots da TAP, mas justi-
ficará todo este barulho? E 
será a Ryanair a única 
companhia aérea a poder 
ficar com os despojos? P.40
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O presidente executivo da Ryanair garan-
tiu que estão em risco mais de 150 postos 
de trabalho se a TAP não libertar slots – 
direito de pousar ou descolar – em Lisboa 
este verão, levando a companhia irlande-
sa a deslocar três aviões. Já esta quinta-
feira, Michael O’Leary tinha garantido que 
não fazia sentido que a TAP decidisse quem 
irá ficar com as 18 slots, em caso de empa-
te das propostas a concurso. “Isso certa-
mente não é concorrência. É mais uma 
decisão errada da Comissão Europeia, que 
não é do interesse nem dos consumido-
res em Portugal, nem dos visitantes”. 

Esta preocupação foi novamente trans-
mitida numa carta enviada ao primei-
ro-ministro. “Escrevo-lhe para pedir-lhe 
pessoalmente que exija à TAP que liber-

te os 18 slots diários [imposição da Comis-
são Europeia para aprovação do plano 
de reestruturação] -- que a TAP não con-
segue nem vai usar no verão de 2022 – 
para que a Ryanair possa continuar a 
manter a frota de sete aviões em Lisboa, 
este verão, evitando o encerramento de 
22 rotas e a perda de mais de 150 postos 
de trabalho para pilotos e tripulantes de 
cabine”, diz o documento. 

O presidente executivo da low-cost afir-
mou ainda que, se o primeiro-ministro 
apoiar este pedido, a companhia irlan-
desa não deslocará três dos seus sete 
aviões em Lisboa para outros países da 
União Europeia, contribuindo para tra-
zer “mais um milhão de passageiros a 
Lisboa e a Portugal durante a época de 
verão”. E acrescenta: “Se falhar/recusar-
se a agir e a TAP puder continuar a blo-
quear estes ‘slots’, que eles não conse-

guem nem vão usar, a Ryanair será for-
çada a remover três aviões de Lisboa 
este verão e movê-los para outros países 
da União Europeia, bem como será for-
çada a fechar 20 rotas de Lisboa, tem-
porariamente, este verão, com a perda 
de 150 postos de trabalho”, ameaçou 
Michael O’Leary. 

O responsável pediu ainda que Antó-
nio Costa atue no sentido de defender 
os interesses económicos de Portugal e 
da região de Lisboa, que poderão bene-
ficiar de “um adicional de 250 milhões 
de euros de receitas turísticas”, este ano, 
se a TAP libertar slots para a Ryanair. 

A Ryanair reiterou que 18 slots “não 
são suficientes”, dado que a TAP está a 
reduzir a sua frota em 20% e apenas em 
2% o número de slots, no aeroporto de 
Lisboa, lembrando ainda que essa liber-
tação só irá acontecer em novembro.

Esse cenário está em cima da mesa caso a TAP não liberte os slots  
em Lisboa este verão e diz que levará a deslocar três aviões.

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt

PORTUGAL A Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP) acredita que o alívio das 
restrições terá um impacto “muito posi-
tivo” no turismo e que será possível atin-
gir as taxas de ocupação pré-pandemia 
já neste verão. A presidente executiva 
da AHP, Cristina Siza Vieira, diz à Lusa 
que “a grande busca pelas viagens aéreas 
e pelo destino Portugal” vão ser “muito 
positivas para o turismo”.

Hotelaria acredita atingir 
no verão ocupação de 2019

PORTUGAL “O Governo está em plenas 
funções e não deixará de tomar as medi-
das que se revelem essenciais, por exem-
plo as medidas de combate à seca que 
não podem esperar as semanas que fal-
tam para a tomada de posse do Gover-
no”. A garantia foi dada por Mariana Viei-
ra da Silva, ministra da Presidência, que 
reconheceu que há medidas urgentes 
que não podem esperar.

Seca. Apoio vai ser dado 
ainda por este Governo

LIGA EUROPA O Sp. de Braga está mais 
longe do ‘sonho europeu’, após ter per-
dido com o Sheriff Tiraspol, por 2-0, em 
jogo a contar para os 16-avos-de-final da 
Liga Europa. Com golos de Sebastien 
Thill e Adama Traoré, o emblema da 
região separatista da Transnístria, na 
Moldávia, saiu vitorioso da primeira mão. 
Já o FC Porto venceu a Lazio por 2-1, no 
estádio do Dragão.

Sp. Braga perde frente  
ao Sheriff Tiraspol (2-0)


