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Continua a ser possível salvar a TAP como empresa pública 

obrigando o Governo a retroceder

 

A capacidade de mobilização e a determinação dos 

trabalhadores da TAP – afirmada num plenário com 

os seus sindicatos, apoiados na sua Comissão de 

Trabalhadores e na Comissão de Trabalhadores da 

Groundforce – para preservar os seus postos de 

trabalho, garantias e direitos contratuais, 

indissociáveis da preservação da TAP como empresa 

nas mãos do Estado português, foi ao ponto da 

criação de uma só frente com todos os seus 

sindicatos, formalmente apoiada pelas Direcções da 

CGTP e da UGT. 

Nessa altura, a Federação dos Sindicatos de 

Transportes e Comunicações (FECTRANS), 

apoiando-se na posição do SITAVA (Sindicato dos 

Trabalhadores da Aviação e Aeroportos) – um dos 

sindicatos dos trabalhadores da TAP – afirmou: 

“Nunca como agora esteve tão evidente que existem 
forças que, se coordenadas, poderão opor-se com 
êxito à intenção do Governo de cometer mais um 
crime contra a economia nacional”, quer dizer, a 

venda da TAP. 

Depois desta Declaração, o Governo lançou a 

requisição civil sobre os trabalhadores, convocados 

pelos doze sindicatos para uma greve, no período 

entre o Natal e o final do ano. Também nessa altura, 

foi criada a expectativa – em muitos trabalhadores, 

dentro e fora da TAP – que essa plataforma sindical 

seria capaz de rejeitar a requisição civil, com a 

continuação do apoio das Centrais sindicais e do 

forte movimento de cidadãos, que exigiam a sua 

retirada e a anulação do Decreto-lei de privatização 

da TAP. 

Se, nesse momento, as Direcções das organizações 

de vários sindicatos – com a CGTP e a UGT – 

tivessem convocado reuniões gerais de 

trabalhadores para afirmar ao Governo que eles, 

com os seus sindicatos, não aceitavam a requisição 

civil na TAP, nem a sua privatização, o que poderia 

ter acontecido? 

Teria o Governo força para quebrar a plataforma 

sindical? 

Foi uma fatalidade, aquilo que aconteceu? 

De facto, além de não terem sido convocadas estas 

reuniões – para expressar, de forma organizada e 

unida, o apoio do movimento sindical aos 

trabalhadores da TAP – estes também não tiveram 

oportunidade de se reunir em plenário, em unidade 

com os seus sindicatos, para decidir como responder 

à provocação do Governo. 

 

Os dados não estão todos jogados! 

A unidade pode ser refeita, com base na 

retirada da assinatura no Memorando 

 

A plataforma quebrou-se. As Direcções de nove dos 

doze sindicatos aceitaram assinar um Memorando 

com o Governo. 

Mas os trabalhadores da TAP, com as suas duas 

CTs, com três dos seus sindicatos, com o apoio de 

múltiplos movimentos de cidadãos, ainda não 

disseram a última palavra. 

Os trabalhadores têm capacidade para reafirmar a 

unidade e impô-la a todas as Direcções sindicais, 

com base nas suas legítimas exigências: a garantia 

dos postos de trabalho e dos direitos contratuais, a 

retirada da privatização. 

Os trabalhadores contam com pontos de apoio muito 

importantes: as suas CTs e as Direcções de três 

sindicatos (SITAVA, SNPVAC e SINTAC), que – 

recusando a privatização da empresa – não 

assinaram o Memorando apresentado pelo Governo. 

É a CT da TAP, secundada pela CT da Groundforce, 

que afirma: “Não é uma requisição civil que irá 
abalar a determinação dos trabalhadores, para 
impedir a privatização da TAP”. 
E as três Direcções sindicais não deixam de explicar 

a razão que as levou a não poder assinar aquele 

Memorando, porque o seu pressuposto é a         → 
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privatização, além de que: 

- os donos do grupo TAP poderem denunciar, de 

forna unilateral, os acordos de empresa que regem a 

vida profissional dos seus trabalhadores, apenas 

com algum tempo de espera;  

- o chamado “prazo adicional”, em matéria de 

despedimentos e de lay-off, estar também por 

negociar; 

- a oferta, aos representantes dos trabalhadores, 

para participarem nas operações relativas à vida da 

empresa, tem apenas um carácter consultivo, sem 

direito de veto. (Não é isto “concertação social”, 

para acabar com a resistência e mobilização dos 

trabalhadores aos ataques que se seguirem?). 

As Direcções sindicais que subscreveram o 

Memorando terão que reconhecer que as promessas 

nele contidas são meras ilusões. A Direcção do 

SITAVA é taxativa ao afirmar: “O Memorando é 
uma mão cheia de nada, para permitir ao Governo 
ganhar tempo”. 
Tem razão a FECTRANS, tal como as CTs da TAP e 

Greoundforce, quando alertam os trabalhadores 

para as consequências da privatização nas suas 

vidas, afirmando que não podem fazer qualquer 

confiança no Governo, e apontando como exemplos 

factuais (nas empresas públicas que foram 

alienadas) os despedimentos, o trabalho precário e 

até a sua própria destruição. É o caso dos trezentos 

trabalhadores do aeroporto de Faro, despedidos 

quando a Groundforce foi alienada, da situação na 

Portway da subida vertiginosa das taxas que a TAP 

tem que pagar à ANA nos aeroportos portugueses, 

da situação dos trabalhadores dos CTT, e da 

destruição de empresas tão importantes como a 

TELECOM e a Cimpor. 

Têm razão os cidadãos que, dando voz ao movimento 

cívico de defesa da TAP, se perguntam como é 

possível um Governo vir dizer que a TAP, uma 

empresa com 70 anos de história, daqui a 10 anos 

pode deixar de ter a sua plataforma central em 

Portugal. 

A TAP é reconhecida por milhões de portugueses 

como sendo uma empresa crucial para a defesa da 

soberania nacional. Por isso, eles procuram os meios 

para se organizarem num movimento – que já 

recolheu milhares de assinaturas – para garantir que 

ela fique sob o controlo do Estado português. Tal 

como subscreveram massivamente o “Manifesto 

contra a privatização da TAP”, lançado pela sua 

Comissão de Trabalhadores. 

 

É toda esta força que é preciso juntar – em 

conjunto com o movimento organizado dos 

trabalhadores da TAP – para obrigar o Governo a 

retirar o Decreto da sua privatização. 

Serão os trabalhadores da TAP que porão na ordem 

do dia, com o seu movimento prático, a ruptura com 

o Memorando que “legitima” essa privatização. 

Qualquer Direcção sindical, que tenha como ponto 

de honra defender os interesses dos trabalhadores, 

não pode ficar prisioneira desse Memorando. 

Quem pode deixar de apoiar a posição da Direcção 

do SITAVA, quando esta afirma, no seu comunicado 

de 24-12-2014: “(…) O SITAVA procurará ainda 
retomar o caminho da unidade, garantindo no 
entanto a todos os trabalhadores que nada nem 
ninguém nos fará desistir daquilo que nós 
consideramos ser a defesa da TAP, dos seus 
trabalhadores e dos seus postos de trabalho.” 
 
Os trabalhadores só podem contar com a força 

da sua própria organização 

 

De facto, existem a força e a vontade para fazer 

recuar o Governo. Mas ainda é preciso que esta 

vontade e esta força se coordenem de forma eficaz. 

Todos temos a experiência como, em várias 

situações, este Governo esteve à beira de ser 

derrotado e, mesmo, de colapsar acabando sempre 

por ficar no poder e de redobrar a aplicação da sua 

política destruidora. 

A acção dos quadros do movimento sindical e das 

CTs para construir a base para a realização da 

unidade, em conjunto com a luta dos trabalhadores 

da TAP, é fundamental para derrotar o Governo. 

 

Os militantes do POUS, integrando-se nos 

movimentos de apoio aos trabalhadores da 

TAP, continuarão a agir – em acordo com 

militantes de outras organizações ou tendências 

político-partidárias, ligados no Movimento de 

Resistência à Troika (MRMT) – para que esta 

rede de unidade se desenvolva, reforçando a 

construção da frente de classe capaz de 

polarizar a vontade do conjunto da população 

portuguesa na sua exigência de anulação do 

Decreto-lei de privatização da TAP. 
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