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"Ameaçaram-me
e trataram-me como

criminosa"
Testemunho Passageira de voo entre S. Tomé e Lisboa apresenta
queixa contra a TAP. Em causa falha de uma refeição sem glúten
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Isabel de Santiago apresentou
queixa contra a TAP e contra dois
funcionários da companhia aérea,

piloto e hospedeira, devido à for-
ma humilhante, segundo diz,
como foi tratada. O episódio ter-
minou com a intimação para de-

sembarque durante uma viagem
de médio curso, entre São Tomé e

Príncipe e Lisboa, na escala pre-
vista em Acra, Gana, na noite do
último sábado para domingo. A

passageira, de 48 anos, prepara
ainda uma queixa-crime contra os

dois elementos da tripulação, por
coação, ameaça e retenção de pas-
saporte especial do Estado portu-
guês.

"Passaram-me um atestado de

criminosa e ameaçaram-me de de-

tenção em Acra", conta Isabel de

Santiago. A ameaça de desembar-

que forçado foi travada por outra
hospedeira e não se veio a concre-
tizar. A investigadora e professora
convidada do Instituto de Medici-
na Preventiva e Saúde Pública da

Faculdade de Medicina de Lisboa
- que viaja frequentemente para
São Tomé e Príncipe, onde desen-
volve investigação regular e traba-
lha como ativista - considera que
a abordagem dos profissionais da

transportadora não pode ficar im-

pune. A viagem teve como objeti-
vo participar numa manifestação
de protesto pelo Estado da justiça
local.

O episódio que provocou o de-
sentendimento foi desencadeado

pela falha de uma refeição sem

glúten que Isabel de Santiago ga-
rante ter solicitado previamente,
aquando do check-in online. Du-
rante o voo responderam-lhe que
só teria "direito a refeição especial
se a pedisse em terra".

Em reação ao seu descontenta-
mento e ao facto de ter classifica-
do a situação como um ato de in-

competência, como reconhece,
diz que a chefe de cabine a tratou
mal. Quando lhe disse que preci-
sava de comer ou beber para não

desidratar, a hospedeira ter-lhe-á
respondido "que já estaria a be-

ber", como se se tratasse de álcool

o conteúdo do copo que tinha na
mão (era chá diluído em água).

Alegadamente com o conheci-
mento do piloto, a chefe de cabi-

ne terá pedido e retido o seu pas-
saporte e, argumentando que es-

tava a causar distúrbios a bordo,
atirado para o seu colo um texto
com os argumentos que justifica-
ram o seu desembarque, aquando
da paragem em Acra. "Empertiga-
da, atirou-me o documento para
o colo", descreve Isabel de Santia-

go. A intervenção de outra hospe-
deira conseguiu acalmar os âni-
mos.» D.M.

Isabel de Santiago trabalha como ativista e viaja regularmente



Outros casos

Cadeira para bebé
Manuel, nome fictício,
queixou-se da falta de co-
nhecimento da tripula-
ção de uma companhia
relativo à instalação do
"ovo" numa cadeira de

bebé, para o qual foi ad-

quirido bilhete à parte.
Inicialmente, conta no
Portal da Queixa, a tripu-
lação recusou mesmo a

instalação do "ovo".

Preço por bagagem
O reclamante só foi infor-
mado ao balcão do check-
-in da empresa que teria
de pagar 20 euros por cada
mala. Como eram uma fa-
mília de quatro, "teriam
de começar as férias a pa-
gar 80 euros". Foi tam-
bém informado que tinha
de alterar a reserva de re-

gresso para prioritário
para não ter de pagar de

novo no regresso.

Impedidos de entrar
Uma família de quatro
adultos e duas crianças,

que já tinha despachado
duas cadeiras de bebé (três
anos e ano e meio), foi

impedida de entrar no
avião por ter chegado so-
bre a hora ao embarque.
"Ainda viram os últimos

passageiros a entrar", con-
ta o queixoso. A assisten-

te, por "má-fé e indelica-

deza, limitou-se a sorrir e

a dizer: 'agora já foram"'.


