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Excelentíssimo Senhor Presidente  

da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação 

Deputado António Topa 

 

 

Assunto: Requerimento para audição, com carácter de urgência, dos 

sindicatos, do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP. 

 

O Plano de Reestruturação da TAP, que a empresa deverá apresentar à Comissão 

Europeia até 10 de dezembro, tem sido objeto de diversas queixas por parte dos sindicatos 

representativos dos trabalhadores da TAP. 

 

Segundo o noticiado na comunicação social, não terá sido prestada informação 

suficiente aos trabalhadores, informação à qual têm direito, que justifique as medidas 

constantes do mencionado Plano de Reestruturação, o qual ainda não foi tornado público. 

Essas mesmas medidas são, também, contestadas pelos sindicatos já que não se reveem nos 

pressupostos da avaliação que lhe está subjacente.  

 

Os trabalhadores queixam-se, ainda, de não lhes terem sido apresentados dados 

relativos à evolução da empresa para o período considerado no Plano de Reestruturação, o 

que torna impossível a realização de uma avaliação séria e rigorosa do racional e das medidas 

que se pretende impor. 

 

Dada a curta janela temporal até à entrega do Plano, é urgente ouvir os principais 

intervenientes neste processo em audição no Parlamento. Por um lado, os sindicatos 

representativos dos trabalhadores para que se possa perceber o processo de desenho do 

Plano de Reestruturação, o envolvimento dos sindicatos nesse processo e as suas posições 

quanto ao que lhes foi apresentado pelo Conselho de Administração e pela Comissão 

Executiva. Por outro lado, importa ouvir, igualmente, estes órgãos sociais da empresa TAP 
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pelo conhecimento que terão do Plano de Reestruturação e do papel dos decisores políticos 

neste processo. 

 

Nestes termos, o Deputado Único Representante da Iniciativa Liberal requer, nos 

termos regimentais aplicáveis, que a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e 

Habitação promova a audição urgente dos representantes do Sindicato Nacional do Pessoal 

de Voo da Aviação Civil, do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, do 

Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e de André Teives, porta-voz da Plataforma de 

Sindicatos de Terra do Grupo TAP, bem como do presidente do Conselho de Administração 

da TAP, Miguel Frasquilho, e do presidente da Comissão Executiva da TAP, Ramiro 

Sequeira. Requer ainda o deputado que, no caso de aprovação do Requerimento, e embora 

não integre a referida Comissão, lhe seja conferida a possibilidade de assistir e intervir na 

mesma. 

 

 

 

Palácio de São Bento, 04 de dezembro de 2020 

 

O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 


