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Ninguém (leia-se TODOS) pode ficar indiferente! 
A TAP, é uma grande família – leia-se é uma cadeia produtiva com muitos elos, em 
que TODOS contribuem para o mesmo objetivo. TODOS são importantes, na sua       
dimensão e nunca o deixam de ser!  
 

O TODO é muito maior do que a soma das partes! A TAP é um TODO! 
 

Atualmente vivemos, TODOS, momentos inimagináveis, momentos muito exigentes, 
momentos difíceis de suportar, mas que temos que superar, TODOS juntos! 
 

A responsabilidade desta situação, não é nossa, (leia-se de TODOS os Trabalhadores 
da TAP e Cidadãos deste País) mas temos que enfrentar juntos esta tormenta, com 
vista ao futuro próximo numa primeira fase, seguida do futuro para os próximos 75 
anos, pelo menos!   
 

O Conselho de Administração (CA) e a Comissão Executiva (CE) – interina – da 
TAP, não pode, nem deve, fazer ameaças diretas a Sindicatos e Trabalhadores, 
quando desde setembro de 2020 (para não dizer desde 10 de junho) teve todo o 
tempo do mundo para despoletar processos negociais, que seriam de emergência 
pela conjuntura e não por ausência de interação com TODOS os Sindicatos          
durante meses! 
 

De repente, em 15 de janeiro, apresentam uma proposta a que chamaram “Acordo 
de emergência”, para que a sua conclusão ocorresse até dia 31 de janeiro(!?), para 
mais, sem qualquer medida voluntária definida, comunicada e/ou materializada.  
 

Em 27 de novembro, anunciaram aos Sindicatos TODOS, que queriam despedir até 
2.000 Trabalhadores e cortar 25% da massa salarial global, mas que haveria medidas 
voluntárias que aplicadas reduziriam o violentíssimo sacrifício que queriam impor a 
TODOS os Trabalhadores! 
 

Resultado, 1 mês e meio depois do anúncio das consequências do Plano de Reestruturação 
que desenharam e entregaram (CA e CE TAP) na DGCOMP, sem qualquer participação      
destes Sindicatos, pelo que se sabe, de nenhum!  
 

Não anunciaram – a montante desta negociação - uma única medida voluntária, concreta 
e regulamentada, para que fosse possível aferir qual o nível e intensidade da adesão por 
parte dos Trabalhadores de TODAS as classes Profissionais da TAP.  
 

Repudiamos toda e qualquer atitude de ameaça direta ou indireta, a qualquer Sindicato 
ou Trabalhador e apelamos à união de TODOS, onde incluímos o CA, a CE TAP, não só 
porque é sua obrigação e dever, mas também porque lhes está cometida esta - enorme - 
missão!  
 

Sejam parte do TODO, sejam TAP! Ser TAP, não é ser melhor que ninguém! É ser diferente! 
Determinados, resilientes, consequentes e vencedores, TODOS! 
 

O futuro da TAP é feito da contribuição de TODOS, com TODOS, para TODOS! 
 

Lisboa, 10 de fevereiro de 2021 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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