
 

TAP AIR  
PORTUGAL  

SE – SERS – SICONT - SIMA 
SINTAC - SQAC - STHA 

Fundos COVID para todas as Cias. Aéreas Europeias! 
Troika para o Grupo TAP (Portugal)!! 

Após meses de silêncio por parte do CA TAP, sobre situação atual e suas consequências, eis que 
fomos convocados para uma reunião técnica, subordinada ao tema Plano de Reestruturação, hoje 
de manhã. 
 

Por um lado, nenhum membro do CA ou CE TAP esteve presente, o que o é claramente uma 
ignomínia(leia-se desonra) perante a situação atual, i.e. não há uma liderança que dê a cara! 
 

Por outro lado, foi inacreditável não receber uma única informação sobre o Plano de Reestrutu-
ração, que terá que ser entregue até ao próximo dia 10 de dezembro, na Comissão Europeia. 
 

Durante pouco mais de 2 horas vimos e ouvimos, previsões de Tráfego do Eurocontrol e da IATA, 
algo que é público e pode ser consultado num simples Smartphone... 
 

Sem menosprezar o trabalho feito e quem o apresentou, demonstrámos o nosso profundo desa-
grado e - repetimos o que já havíamos escrito – i.e. que não aceitaremos ser colocados perante 
factos consumados, ou com a justificação de que a DG COMP EU é que exige, ou assim quer ... 
 

Ouvimos também, aquilo que há meses andamos a dizer, i.e. somos o único País Europeu a re-
correr ao mecanismo de Resgate e Reestruturação, que mais não significa do que uma TROIKA 
dentro da TAP de 6 em 6 meses, para verificar o cumprimento de uma “ementa” violentíssima 
para o País,  para o Grupo TAP e TODOS os seus Trabalhadores! 
 

Todas as Companhias Aéreas Europeias recorreram aos mecanismos temporários de ajudas de Es-
tado, por força da Pandemia (COVID-19), (até a falida em dezembro de 2019, como é o caso da 
Alemã Condor, que recorreu ao Quadro Temporário (COVID-19) recebendo €550 milhões em 
27 de abril de 2020, depois de ter recebido €380 milhões no final de 2019) que desde logo 
têm 7 anos para devolver os montantes das ajudas, a par da liberdade de execução dos seus planos 
de redimensionamento, sem TROIKAS, sem “ementas” dantescas e violentas pré-definidas, como 
é o nosso exclusivo caso! 
 

Como é possível um Governo, tratar assim o seu maior Exportador e concomitantemente onerar 
brutalmente o erário público (recorrendo aos mecanismos temporários não envolveria o OE 
2020/2021), quando tinha mecanismos que toda a Europa está a recorrer? Tanto Grupo de Tra-
balho e não houve ninguém que percebesse as consequências de tais caminhos/decisões? 
 

Quem são os responsáveis por isto? Incompetência e total impreparação são verdadeiros elo-
gios tendo em conta o cenário que se avizinha! Não serão os Trabalhadores a pagar mais uma 
vez, tamanhas irresponsabilidades, isso não! 
 

Por último, fomos informados que ainda não há datas para próximas reuniões... 
 
Como sempre pugnámos, a defesa do Grupo TAP e de todos os seus Postos de  Trabalho (sem 

exceção!), continua a ser o nosso – fundamental - princípio orientador! 
 

Lisboa, 13 de novembro de 2020  
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