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Bento, 30 de marco de 2020.

Assunto: Audiçao, corn caráter de urgência, da Administraçâo da TAP Air Portugal

relativa a situaçâo da empresa em tempo de pandernia provocada pelo Covid-19.

No passado dia 11 de marco, a Organizaçao Mundial de Saüde, decretou o estado de

pandemia devido ao aumento do nürnero de casos fora da China do recente surto do virus

COVID19. 0 setor aeroportuário tern sido um dos rnais afetados por esta pandernia, fruto

da limitaçäo de movimentos decorrente de politicas de isolamento social.

Segundo informaçao da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) de 24 de

marco, a estirnativa do impacto do novo coronavirus para as companhias aéreas será de

uma quebra de 44% face as receitas de 2019 (receitas de passageiro por quilómetro). Este

valor representa uma subida da fatura em 120% face a estimativa apresentada no dia 5

de marco.

A nivel nacional, os impactos já se estâo a fazer sentir na TAP, já que o tráfego está

reduzido ao máximo, tendo sido noticiado a 30 de abril de 2020 que a TAP passaria apenas

a garantir duas ligaçoes semanas para a Madeira e duas ligaçoes semanais para os Açores.

A nivel laboral, a TAP tern vindo nas ültimas semanas a protagonizar algumas decisoes

criticáveis, como o despedimento de cerca de 100 trabalhadores (tripulantes de cabine),
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que estavarn corn contrato a termo. A decisão foi justificada devido aos efeitos do surto do

novo coronavIrus e corno sendo a ünica forma de fazer frente a reduçao do trafego aéreo.

A TAP e urna empresa estratégica para o pals, onde o Estado tern responsabilidade

acrescida. No dia 20 de marco, 0 Governo incumbiu o regulador da aviação civil, a ANAC,

de fazer 0 levantarnento das necessidades de apoio das transportadoras aéreas, onde dava

destaque a TAP, pese ernbora ainda nâo serern conhecidos Os resultados desse

levantarnento. Que tipo de ajudas estão equacionadas? Como se posiciona o Governo

relativarnente as dificuldades da TAPe dos seus trabalhadores?

0 setor aeroportuário tern especificidades que o tornam urn setor especial. Os apoios a

cornpanhias aéreas tern urn enquadramento cornunitário peculiar, corn a Cornissao

Europeia corno peça central das açöes a tornar pelo Estados-Mernbros. Neste rnornento já

está ern vigor urn regime temporário (ate dezernbro) de rnaior flexibilização dos apoios

estatais.

A ideia e perrnitir aos Estados-rnernbros ajudar “as ernpresas que são confrontadas corn

problernas de escassez de liquidez e necessitam de urn auxilio de ernergência” por causa

dos efeitos do novo coronavIrus.

Neste cenário, dia 29 de marco a noite foi noticiado, após reunião entre a Adrninistraçao

e sindicatos, que a TAP iria recorrer ao charnado novo regime simplificado de Iay-offque,

segundo as inforrnaçOes disponiveis, abrangerá 90% dos cerca de 10 000 trabalhadores

da empresa, em todas as categorias profissionais.

Estando todos e todas conscientes da dificuldade inédita da luta contra esta pandernia. e
da rnaior irnportância que se cornpreenda corno e que o governo e as adrninistraçOes das

empresas lidarn corn setores estratégicos. Perante esta situação o Bloco de Esquerda

considera que é fundamental obter esciarecirnentos sobre a situação concreta da ernpresa

neste rnomento, a polItica cornercial e piano para enfrentar o perlodo de pandernia e o

pOs-crise, a polItica laboral durante este periodo e as perspetivas que existern para a

resoluçao do problema.

Assim, face ao exposto, e ao abrigo das disposicoes regimentals e constitucionais, o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audiçJo, com cardter de urgéncia, do Presidente
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do Conseiho de Administraçao da TAP, Miguel Frasqullho, sobre a situaçdo da enipresa e

pianos para ofuturo.

A Deputada do Bloco de Esquerda,

Isabel Pires
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