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COMUNICADO Nº 7/CT/2012

Comissão de Trabalhadores / TAP Portugal
ELEIÇÕES CT TAP 2012
PODEM CONTAR COM A COMISSÃO DE TRABALHADORES DA TAP
NA DEFESA DOS TRABALHADORES, CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA TAP,
PELA DEFESA DO AE

Tiveram lugar, no passado dia 15 de Março as Eleições para a Comissão de Trabalhadores.
Simultaneamente foram postos a votação os novos Estatutos da CT, por imperativo legal, dado
que se encontravam desajustados face à legislação em vigor.
A eleição teve uma participação significativa, considerando o facto de ter concorrido apenas uma
lista.
Num momento de enormes ataques a direitos e rendimentos dos trabalhadores, impostos pelo
Governo, com o argumento das imposições do Memorando da Troika, subscrito pelo PS, PSD e
CDS, os trabalhadores podem cair no desânimo do “não há nada a fazer”, quando no seu seio
surgem tendências oportunistas que apontam à capitulação, e até de apoio às ações da
Administração, que tentam novas cedências, com o argumento de procurar condições especiais
no campo dos cortes e roubos impostos pelo Governo. Por tudo isto essa participação tem
significados importantes.
E ainda na sequência do mandato da anterior CT, caracterizado por alguma confusão,
contemporização face à Administração e alinhamento com a orientação de defesa de privatização
da Empresa.
Assim, ressalvamos o facto de que, numa situação de candidatura única, se verificar uma
diminuição do número de votantes de apenas 127 e a lista concorrente, quase ter duplicado a
votação, face à eleição de 2010, crescendo 523 votos (de 623 para 1 146).
De salientar igualmente que no Hangar 6, no Edifício 27 Torres 1 e 2, no TTA/PN, na
Aerogare/Lisboa e no Porto, o resultado da agora lista única, ter suplantado o somatório das duas
listas candidatas em 2010.
O projeto de Estatutos foi aprovado por 1068 trabalhadores.
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2.

Concluímos que o reforço da confiança dos trabalhadores da TAP nesta Comissão de
Trabalhadores foi de facto inequívoco.
Sendo confrontados diariamente com os ataques de “vendedores ambulantes” que tentam a todo
o custo vender-nos como mercadoria barata, nos mercados das Américas, África e Ásia e num
momento de grandes ataques aos direitos e às condições de vida das suas famílias, por parte de
um Governo, que parece apenas interessado no ajuste final com tudo aquilo que conquistámos na
sequência da Revolução de Abril de 1974, entendemos que é importante o apoio e confiança de
todos nesta CT.
A Comissão de Trabalhadores lutará sem tréguas sempre na defesa dos trabalhadores da TAP,
estará desde já, contra todas as tentativas de privatização da empresa, que a concretizar-se seria
o caminho para a sua destruição, lutará contra todas as manobras de alteração e destruição do
nosso AE, assim como a implementação do tenebroso pacote laboral aprovado pelo Governo, sem
que o PS se dignasse votar contra.
Os trabalhadores da TAP podem contar com a Comissão de Trabalhadores agora eleita, nos
difíceis momentos que todos os trabalhadores portugueses enfrentam, em que, para tentar
eliminar direitos e condições de vida, os partidos da política de direita capitularam perante o
capital internacional.

Lisboa, 8 de Junho de 2012
A Comissão de Trabalhadores da TAP Portugal

