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                                                               COMUNICADO Nº 8/CT/2012 

 
Privatização da TAP: Decisão ilegal, errada e antiPrivatização da TAP: Decisão ilegal, errada e antiPrivatização da TAP: Decisão ilegal, errada e antiPrivatização da TAP: Decisão ilegal, errada e anti----patriótica,patriótica,patriótica,patriótica,    

que só a luta poderá derrotar!que só a luta poderá derrotar!que só a luta poderá derrotar!que só a luta poderá derrotar! 

 

Face à informação publicada hoje de que “O Conselho de Ministros aprovou a operação de 

reprivatização da TAP Transportes Aéreos Portugueses, S.A., (TAP) através da reprivatização do capital 

social da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. (TAP-SGPS, S.A.).”, a Comissão de 

Trabalhadores da TAP:  

1. Condena o comportamento ilegal do Governo, que negoceia com a troika estrangeira o modelo de 

liquidação da TAP, mas não cumpre as leis da República Portuguesa que o obrigam a informar, 

auscultar e ouvir as organizações representativas dos trabalhadores das empresas que o Governo quer 

privatizar com esta medida (TAP, Lojas Francas, Cateringpor e SPDH, entre outras). 

 

2. Assim, a Comissão de Trabalhadores da TAP exige ser imediatamente informada de tudo o que o 

Governo negociou com a Troika estrangeira sobre a nossa Empresa, de tudo o que o Governo aprovou 

neste Conselho de Ministros de 2 de Agosto relativo à nossa Empresa e de tudo o que venha ainda a 

ser decidido. Para esse efeito pedimos, com carácter de urgência, uma reunião à Tutela. 

3. A CT da TAP reafirma a sua convicção que a privatização da TAP, a ser concretizada, representaria 

um crime contra a soberania e a economia nacional, e que cabe aos trabalhadores e ao povo 

português impedir mais esta traição do Governo. 

4. Lembra que a privatização da TAP é um velho objectivo que as multinacionais europeias têm 

tentado impor ao nosso país, num quadro de concentração monopolista que está a ser imposto aos 

povos da europa, num processo mais vasto que é a causa e não a solução dos problemas nacionais! 

 

5. Lembra as dramáticas consequências para a TAP e para o país do anterior processo de privatização 

da TAP, onde a quase venda à Swissair (que viria a abrir falência) causou um desiquilibrio brutal da 

Empresa, e só não levou à sua destruição porque entretanto a luta dos trabalhadores impediu que a 

privatização se concretizasse.                                                                                            

6. Hoje, como em outros momentos da nossa história, só os trabalhadores e o povo podem salvar 

Portugal de um Governo rendido às forças de ocupação do país. Só a luta contra a privatização poderá 

salvar a TAP de ser liquidada. Só a luta poderá impedir que este Governo, a troco de mais um 

empréstimo, abdique da soberania nacional sobre o transporte aéreo. 

7. Vamos lutar em defesa do maior exportador nacional! Vamos lutar em defesa de uma Empresa que 

garante mais de cem milhões de euros anuais à Segurança Social! Vamos lutar em defesa de uma 

Empresa que garante mais de 20 mil postos de trabalho directamente e muitos mais indirectamente! 

Vamos lutar para que Portugal mantenha a sua Empresa de Bandeira! Essa era a tarefa do Governo 

da Republica que abdicou de servir o interesse nacional! Mas nós não desistimos de Portugal e vamos 

à luta!            

Lisboa, 2 de Agosto de 2012         A Comissão de Trabalhadores da TAP Portugal  


