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AFINAL O TAL ESTUDO DA BCG SEMPRE É PARA APLICAR?  
 

O “estudo” da BCG de que tanto se tem falado, conseguiu uma proeza rara que há muito não se 
via na TAP. Por toda a empresa e a todos os níveis, se sente um claro repúdio pelas medidas nele 
anunciadas e, sobretudo, pela falta de coerência do projecto da “nova TAP” que mais parece um 
grande barco que navega completamente à deriva. 

Efetivamente, e não obstante o Presidente do Conselho de Administração se desdobrar em 
comunicados, palestras e operações de marketing, nada parece aportar o mínimo de credibilidade 
a um projeto e a um “estudo” que se assemelha, cada vez, mais, àquele ditado popular, “gato 
escondido com o rabo de fora”. 

 “Estudos” cujas conclusões parecem claramente encomendadas, e ainda por cima sem qualquer 
nexo ou fundamentação, nunca deveriam ser feitos quanto mais divulgados. Não se pode dizer 
hoje que o estudo afinal não se aplica à TAP e vir depois fazer palestras para tentar justificar a sua 
aplicação. Por fim, não se pode tratar de modo tão ligeiro um dos sectores mais importantes da 
TAP, que é a sua área de Manutenção e Engenharia. 

A segurança, um dos grandes ativos da TAP, granjeou e continua a granjear enorme prestígio à 
companhia e ao país, é um desígnio de toda a empresa, trazido até aos nossos dias por gerações 
sucessivas de trabalhadores, técnicos e não só, não pode ser colocada em causa apenas porque 
alguém decide que gosta mais de azul e menos de vermelho ou verde. 

Foi anunciado pelo Presidente do Conselho de Administração, na sua última palestra, que afinal, 
ao contrário do que dizia inicialmente o tal “estudo BCG”, a Manutenção e Engenharia já não vai 
ter que externalizar a sua atividade. Agora na versão mais soft, temos é que “descobrir” na M&E 
Lisboa, mais espaço para vender trabalhos de manutenção a terceiros. 

Para que não tenhamos de considerar esta afirmação como mais uma manobra de diversão, o 
Senhor Presidente do Conselho de Administração deve explicar, com rigor e objetividade, aos 
trabalhadores como é que se faz esse milagre, sem que os trabalhos de manutenção para a frota 
TAP sejam enviados para o exterior. 

Efetivamente, face à total ausência de investimento para crescer, à diminuição da capacidade 
instalada com a falta de pessoal, sobretudo com experiência, bem como com a continuidade do 
projecto de alargamento do Aeroporto Humberto Delgado, onde se continua a apostar na 
retirada de terrenos à TAP, hoje vitais para a M&E, bem gostaríamos de saber onde/como é que 
existe a possibilidade de garantir essa exigência.  

Além disso, alguém pode explicar aos trabalhadores, por exemplo, a racionalidade económica da 
decisão da entrada ao serviço da TAP, em Junho passado, de dois aviões “novos” vindos da Azul, 
que eram o último grito da modernidade, e que agora vão regressar à origem depois de 
beneficiarem de grandes e dispendiosas ações de manutenção? Então e as rotas para os Estados 



Unidos que iam ser a “salvação” já não interessam? Ou vão agora ser operadas pelos outros aviões 
“velhos e antiquados”? 

Fala-se, com insistência crescente, na abertura de voos diretos para a China. Nesta matéria, como 
noutras, não podemos, nem devemos ter memória curta. Logo após a assinatura do contrato de 
venda de parte do capital social da TAP SGPS, um dos contemplados com o prémio que tinha 
acabado de ganhar, sem qualquer legitimidade veio a publico vangloriar-se de que tinha 
cancelado a encomenda dos A350, porque não interessavam à TAP, na medida em que voar para 
o oriente, não era aliciante para a TAP, por se tratarem de rotas já muito exploradas. 

Ou seja, aquilo que foi planeado e executado durante sete anos, em que toda a empresa trabalhou 
e se preparou para esta nova fase da sua vida, que era a entrada ao serviço destas novas 
aeronaves, foi atirado por terra numa penada, por alguém para quem o interesse nacional pouco 
ou nada conta e que apenas teve em mira os benefícios financeiros do cancelamento da 
encomenda.  

E agora, quem é que vai operar esses voos? Que aviões vão ser utilizados? De quem serão esses 
aviões? As rotas, hoje, já não estão assim tão exploradas? E agora que a TAP já não tem 
possibilidades de ter frota própria para essa operação, esta já se transformou em opção 
estratégica para o país e para a economia nacional? 

Estas e muitas outras respostas é que deviam ser dadas pelo Presidente do Conselho de 
Administração, que tanto gosta de palestrar. 

Mais uma vez, reafirmamos quão estranha e incompreensível é a atitude do Governo, que assumiu 
compromissos com o país em relação à privatização da TAP, e agora se coloque numa posição de 
clara irresponsabilidade, enquanto accionista maioritário, podendo, com esta atitude 
comprometer, irremediavelmente, o futuro da empresa e o interesse nacional. Os trabalhadores 
da TAP e o povo português, estamos seguros e certos, exigem que o Governo assuma, sem mais 
demoras, as suas responsabilidades de accionista maioritário e trave, enquanto é tempo, mais 
este plano de destruição da TAP. 
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