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Lisboa, 29 de Março de 2021

Situação Financeira da NAV
Decorreu no passado dia 25 de Março 2021, uma reunião convocada pelo Conselho de
Administração da NAV Portugal com a plataforma formada pela Comissão de Trabalhadores e por
todos os Sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa.
No seguimento das reuniões anteriores, teve como objectivo a actualização das informações
relativas à situação financeira da NAV Portugal, nomeadamente no que diz respeito aos
empréstimos contraídos pela empresa para fazer face às necessidades financeiras para o ano de
2021.
Fomos informados dos empréstimos que permitirão, de acordo com as projecções de tráfego do
Eurocontrol, enfrentar o ano corrente sem sobressaltos, mantendo os objectivos definidos
anteriormente e que levaram a que fossem efectuados cortes em algumas rubricas nos anos de
2020 e 2021.
Por instruções do accionista Estado, os empréstimos foram negociados pelo Conselho de
Administração da NAV junto da banca comercial, o que constitui uma situação inédita, em
condições mais favoráveis do que as que constituíram o empréstimo contraído em 2020 junto da
Direcção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF). Lembramos que esse empréstimo teve como
referência os valores negociados e disponibilizados pelo Eurocontrol aos prestadores de serviços de
navegação aérea.
Como no passado, o Conselho de Administração da NAV demonstrou contínua disponibilidade para
futuros esclarecimentos.
Este é um momento particularmente difícil, mas queremos deixar uma mensagem de tranquilidade
e lembrar que o que nos move é a defesa dos interesses da empresa e, por conseguinte, de todos
nós.
Com os melhores cumprimentos
A Comissão de Trabalhadores e os Sindicatos da NAV- EPE
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