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  MAIS UM PASSO PARA A CLARIFICAÇÃO 
 

No passado sábado, dia 21, foi dado pelo Governo, mais um passo para a reversão do 
processo de privatização da TAP que se tinha iniciado a 6 de Fevereiro de 2016. 
Embora a decisão do Governo de privatizar 50% do capital da TAP não seja a que 
desejávamos, ela é, ainda assim, e por variadíssimas razões, um mal menor pois coloca 
o consórcio privado em clara minoria (para já, em 45%). 
Por várias vezes nos temos pronunciado no sentido de que a TAP precisa de 
estabilidade e orientações estratégicas claras, de modo a que possa desempenhar o 
seu importante papel para o país e para a economia nacional. 
O passo agora concretizado, com o anúncio do acordo para a transmissão das acções e 
também do acordo parassocial e de compromissos estratégicos, vem, na opinião do 
SITAVA, nesse sentido, garantindo por um lado que o accionista Estado se manterá 
maioritário para o futuro e, por outro, garantindo igualmente que o consórcio privado 
jamais terá a maioria do capital, se os trabalhadores assim o desejarem. 
SÓ COM OS TRABALHADORES A TAP TERÁ FUTURO 
Muito se continua a falar do “Projecto Estratégico do Grupo TAP”, do qual devem 
constar, certamente, os principais vectores de desenvolvimento do Grupo, assim como 
as principais linhas de acção a seguir. Contudo, pelo tempo já decorrido desde a 
nomeação da actual Comissão Executiva, impõe-se, com cada vez maior premência, 
perguntar se todos esses projectos e estratégias são para realizar fazendo de conta 
que não existem trabalhadores. 
Efectivamente, passam as semanas e os meses e, apesar da publicação dos muitos 
gráficos e organogramas anunciando directores e chefias por toda a empresa, para os 
trabalhadores e seus representantes, nem uma palavra. Será que pensam “construir 
uma nova TAP” sem trabalhadores? 
O SITAVA entende que há muito se esgotou o tempo e que urge dar atenção aos 
trabalhadores que, tal como o foram no passado, serão também no futuro os 
verdadeiros protagonistas de qualquer projecto estratégico. 
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