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NÃO À PRIVATIZAÇÃO 

MANUTENÇÃO DA TAP COMO EMPRESA PÚBLICA 

 

Na continuação da acção destruidora que vem prosseguindo, sob directivas da Comissão 

Europeia, do BCE e do FMI, o governo de Passos aproveita agora a greve convocada pela 

Direcção do SPAC – com o objectivo de ter uma privatização à sua medida – para 

chantagear trabalhadores e procurar ir ainda mais a fundo na destruição do país. 

Todos os trabalhadores sabem, baseados na experiência, que não há privatizações “boas” e 

privatizações “más”. 

Todas elas conduzem, mais cedo ou mais tarde, à destruição de postos de trabalho, à 

destruição de regalias e conquistas, à precarização e ao trabalho sem direitos, ao 

desemprego e, por último, à destruição da própria empresa. São conhecidos os casos em 

Portugal (Sorefame, Estaleiros Navais de Viana do Castelo, etc.) e por todo o mundo. 

A privatização da TAP – a concretizar-se – não será excepção. 

É uma empresa com mais de 70 anos, que tem vindo a resistir – graças ao esforço dos seus 

trabalhadores – aos métodos de gestão ruinosos e criminosos, cujo único objectivo era 

prepará-la para a privatização, empresa que a prazo será destruída. 

É uma empresa fundamental no quadro das relações de estruturação económica e social que 

cumpre ao Estado garantir, que a prazo será destruída. 

É uma empresa – como foi provado nos últimos anos – que, apesar da gestão ruinosa de 

Administração de Fernando Pinto, apresenta condições para ser uma empresa de futuro, e 

que continua a ser contribuinte líquida para o Orçamento do Estado, que a prazo será 

destruída. 

Não existem privatizações “boas”! 
 

NÃO EXISTEM “PRIVATIZAÇÕES BOAS” 

 

A Direcção do SPAC (Sindicato do Pilotos da Aviação Civil) convocou uma greve de 10 dias – 

em ruptura aparente com o Governo – para, no essencial, reivindicar o cumprimento de um 

acordo assumido pelo governo de Guterres, em 1999, que lhes permitiria controlar até 20% 

do capital da empresa aquando da privatização. Se já antes – aquando da assinatura do 

acordo sobre o “caderno de encargos” – vários pilotos se tinham oposto à Direcção do 

SPAC, o comportamento recente abriu ainda mais fissuras na propalada “unidade”. 

Essa posição, admitindo a privatização como “boa” (se garantirem a sua participação), 

coloca – ainda mais – a Direcção do SPAC no terreno escorregadio do corporativismo, 
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completamente contrário à independência das organizações de classe, condição 

indispensável à sua capacidade para defender os interesses dos trabalhadores. Ao mesmo 

tempo, põe em causa a vontade e o desejo da generalidade dos trabalhadores do grupo TAP 

– que se opõem à privatização – conscientes das consequências que esta teria. Igualmente, 

permite que o Governo ameace todos os trabalhadores da TAP com a destruição imediata 

da empresa (ao mesmo tempo que, enganadoramente, faz passar a ideia de que a Direcção 

do SPAC seria contra a privatização) e ponha de pé a manobra da “manifestação de 

trabalhadores da TAP” (que se sabe ter sido preparada pela Administração e algumas 

chefias) procurando mostrar a alegada divisão dos trabalhadores. 
 

É PRECISO RESPEITAR A VONTADE DOS TRABALHADORES 

NADA É DEFINITIVO 

 

O POUS saúda a posição firme, contra qualquer privatização, que as Comissões de 

Trabalhadores da TAP e da GroundForce, o SITAVA, o SNPVAC e o SINTAC continuam a 

manter, no respeito estrito pelas decisões do plenário de trabalhadores de teve lugar no final 

de 2014. 

Consideramos que a questão da privatização do grupo TAP não é, de todo, um assunto 

encerrado e na medida em que as Direcções sindicais que subscreveram o acordo sobre o 

“caderno de encargos” retirem, de imediato, essa sua assinatura – retomando o respeito pelas 

decisões do plenário de trabalhadores – estarão de novo reunidas as condições para que a 

unidade de todos os trabalhadores do grupo TAP se faça para impedir a privatização. 

Tal permitiria que todos os trabalhadores e jovens, toda a população, acreditassem igualmente 

que era possível e reforçassem esse movimento contra a privatização. Tal agiria também como 

catalisador para que a UGT tomasse posição contra a privatização – respondendo ao anseio da 

generalidade dos seus associados. 

Não seria assim possível impedir a privatização do grupo TAP e acabar de vez com o empenho 

privatizador do Governo e da União Europeia, ao serviço dos interesses do capital financeiro, 

feita contra os trabalhadores, a economia das nações e os interesses e necessidades dos 

povos? 

No dia em que lembramos os combates pela diminuição da jornada de trabalho, que custou a 

vida a milhares de trabalhadores e militantes, a luta em defesa da TAP – e de todas as 

empresas de sectores estratégicos da economia – como empresa pública é uma questão central 

para todo o movimento operário. 

Pelo seu lado, o POUS – Partido Operário de Unidade Socialista, secção em Portugal da IVª 

Internacional – continuará, através dos seus militantes, a agir nesse sentido, tendo consciência 

de que a saída última passa por correr com o governo de Passos Coelho e criar as condições 

para que se constitua um Governo que, agindo na base da solidariedade entre os povos e 

rompendo com as instituições e os tratados da UE, abra o caminho a uma União Livre e 

Solidária de Povos Soberanos de toda a Europa. 

O Secretariado do POUS 


