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“CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA TAP!
NÃO DESISTIMOS, NUNCA!
Foi conhecida na passada quinta-feira, dia 11 de Junho, a decisão do Governo quanto à venda da
TAP, tendo sido escolhido o consórcio GATEWAY, liderado por David Neeleman, com a
participação do empresário português Humberto Pedrosa.
Apesar da tentativa do Governo tentar dar este processo como finalizado, é importante lembrar
que ainda falta a decisão do Supremo Tribunal Administrativo quanto à Acção Popular e as
Providências Cautelares interpostas, bem como o visto obrigatório do Tribunal de Contas e da
Comissão Europeia relativamente a este negócio.
A Comissão Europeia para os Transportes já garantiu que não vai hesitar em abrir uma
investigação, caso existam suspeitas de que o controlo da maioria do capital e do processo de
decisão não sejam efectivamente de Humberto Pedrosa, mas sim de David Neeleman, pois uma
companhia aérea registada na União Europeia tem de ser controlada, pelo menos, em 50 por
cento, por nacionais destes Estados, não podendo esse controlo ser apenas aparente, estando já
a monitorizar todo este processo dadas as muitas dúvidas (ou certezas) sobre quem terá o
controlo efectivo na TAP.
Não desistimos desta luta, pois a privatização da TAP será a destruição de uma das mais
importantes Empresas de Portugal, com a obrigatória redução do número de trabalhadores, pelo
que apelamos a todos, que compareçam massivamente no Plenário Geral de Trabalhadores da
TAP/SPDH, e que irá contar com a presença dos digníssimos deputados da Assembleia da
República, Rui Paulo Figueiredo, Bruno Dias, Mariana Mortágua e também do Secretário-geral da
CGTP Arménio Carlos.
APELAMOS A QUE TODOS COMPAREÇAM AO PLENÁRIO GERAL DE TRABALHADORES DA
TAP/SPDH NO PRÓXIMO DIA 18 DE JUNHO, PELAS 15H00!”
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