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Assunto: Impacto da COVID-19 no emprego das tripulações de voo

Em resultado da pandemia de COVID-19, o setor dos transportes aéreos enfrenta desafios sem 
precedentes. Os dados mais recentes da Eurocontrol mostram que os níveis de tráfego diminuíram 
85 % comparativamente ao ano anterior. Alguns membros de tripulações de voo aceitaram, a fim de 
manterem os seus postos de trabalho, uma redução importante nos seus salários e licenças sem 
vencimento, enquanto muitos outros perderam o emprego e o seu meio de subsistência.

A atual situação de emergência está a agravar os problemas identificados pela Comissão. De acordo 
com esse estudo, as formas atípicas e precárias de emprego das tripulações de voo são cada vez 
mais frequentes, as condições de trabalho estão a deteriorar-se, quase 1 em cada 5 pilotos tem um 
contrato de emprego precário (já que trabalham através de uma agência de trabalho temporário ou, 
alegadamente, por conta própria) e 93 % do trabalho por conta própria dos pilotos é fictício. 
Atualmente, estes tripulantes de voo não têm acesso a regimes de suspensão temporária ou a outros 
apoios financeiros públicos, uma vez que não são diretamente empregados pela companhia aérea. 
Apesar das muitas conclusões identificadas pelo estudo, passado um ano, a Comissão ainda não 
apresentou uma proposta concreta para fazer face a estes problemas sociais importantes.

O impacto da crise nas tripulações de voo terá efeitos duradouros, uma vez que, segundo as 
previsões, o tráfego não atingirá tão cedo os níveis anteriores. A Presidente von der Leyen 
comprometeu-se a não deixar ninguém para trás nesta crise. Como tenciona a Comissão dar um 
apoio concreto aos milhares de pilotos e tripulantes de cabina atualmente sem rendimentos nem 
proteção social em consequência direta das formas atípicas de emprego utilizadas pelas agências de 
trabalho temporário e de trabalho por conta própria fictício?

Os fundos da UE foram criados para ajudar as empresas a superar a crise. Instará a Comissão os 
Estados-Membros a afetar recursos às companhias aéreas que gerem a crise de forma socialmente 
responsável e lutam pela manutenção dos postos de trabalho?


