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Anulação da privatização da TAP e da requisição civil sobre os trabalhadores! 

 Unidade de todo o movimento operário para garantir a continuação da TAP como 

empresa do Estado português! 

 

A determinação dos trabalhadores da TAP – expressa em plenário, com a sua Comissão de 

Trabalhadores e na presença dos seus sindicatos – de não aceitar a privatização desta 

empresa estratégica para a nação portuguesa, conduziu à realização de uma só frente com 

todas os seus sindicatos. 

Eles realizaram assim a unidade, através da convocação de uma greve dos trabalhadores de 

todos os sectores – do pessoal da manutenção aos pilotos e assistentes de bordo – para 

garantir todos os postos de trabalho e direitos contratuais, a TAP como empresa estatal, e, em 

consequência, exigindo a retirada da medida de privatização decretada pelo Governo. 

Perante esta mobilização, não tendo conseguido envolver nenhuma das Direcções sindicais 

numa manobra de concertação e acompanhamento do processo de privatização, o Governo 

accionou a requisição civil. 

O Governo, respondendo assim com a “razão da força” à força da razão dos trabalhadores, 

espera com esta medida forçar o seu recuo, sob ameaça de processo disciplinar, 

despedimento e até prisão. 

A isto, a CT da TAP respondeu, de imediato, que não será uma requisição civil que anulará a 

determinação dos trabalhadores de defender a TAP como empresa do povo português. E as 

duas Centrais sindicais – reafirmando o seu apoio à “greve histórica” dos trabalhadores da 

TAP – denunciaram a decisão do Governo como um ataque ao direito à greve. A CGTP 

(Tomada de posição de 18/12/2014) “rejeitando e repudiando a requisição civil decidida 

pelo Governo para o Grupo TAP e reiterando a solidariedade com a luta dos trabalhadores 

contra esta medida prepotente e ilegal” e a UGT (Comunicado de 19/12/2014) “apoiando 

todas as acções dos seus sindicatos que coloquem em causa os efeitos gravosos da decisão 

(de requisição civil)”. 

 

Unidos com as suas organizações, os trabalhadores têm capacidade para impedir a 

privatização da TAP, abrindo caminho para impedir a aplicação do OE2015  

Ninguém sabe até onde irão os acontecimentos resultantes deste processo de resistência e 

mobilização. Mas eles já comprovaram que é possível a realização da unidade, dos 

trabalhadores, dos seus sindicatos, da sua Comissão de Trabalhadores, da UGT e da CGTP 

em torno da defesa dos interesses legítimos das classes trabalhadoras e do país. 



O POUS não tem interesses distintos dos do conjunto dos trabalhadores portugueses. O 

POUS saúda a realização desta unidade e faz sua a mensagem publicada pelo Movimento de 

Resistência à Troika (MRMT), subscrita por algumas dezenas de militantes e responsáveis 

sindicais e membros de CTs, ao afirmar: “Consideramos que esta luta se confunde com o 

processo de resistência e mobilização do conjunto dos trabalhadores para travar o processo 

de destruição do nosso país, e como tal merece que as Direcções de todas as organizações 

dos trabalhadores portugueses, as Centrais sindicais e todos os partidos da oposição se 

unam, a uma só voz, na construção da mobilização nacional – em conjunto com os 

trabalhadores da TAP e as suas organizações – até impor o retrocesso do Governo, na sua 

disposição de alienar mais um bem estratégico do povo português.” 

Os militantes do POUS empenhar-se-ão, com todos os meios que estiverem ao seu alcance, 

na acção concreta, lado a lado com trabalhadores e militantes de outras tendências, para que 

a concretização desta mobilização nacional possa ter lugar. 

Se ela acontecer, será o caminho para salvar a TAP como empresa pública, bem como o 

Metro de Lisboa e do Porto, os Transportes Colectivos do Porto e a Carris de Lisboa, bem 

como a CP e as suas oficinas de manutenção – cujos trabalhadores ainda não interromperam 

o seu processo de luta contínuo. Será o caminho para garantir que o Governo não poderá 

concretizar os restantes ataques contidos no seu Orçamento do Estado, nomeadamente o 

despedimento de doze mil funcionários públicos, entre os quias os setecentos da Segurança 

Social, ou as medidas para continuar a desmantelar a Escola Pública, agora com a 

concretização de mais um corte de 700 milhões de euros, tal como os ataques aos médicos e 

enfermeiros, para destruir o Serviço Nacional de Saúde. 

 

Pela defesa da TAP e de todas as empresas públicas na esfera do Estado, que o Governo 

quer alienar. Elas são do povo português! 

Mobilização unida até à demissão do Governo! 

Mobilização unida para reatar com o 25 de Abril! 

O Secretariado do POUS 

20 de Dezembro de 2014 

 

Se estás de acordo com esta orientação e queres conhecer as nossas propostas políticas 

como Secção portuguesa da IVª Internacional, contacta o POUS. 
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