
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Na sequência da ajuda de Estado no valor de 1.200 milhões de Euros à TAP para o ano de

2020, o Governo Português enviou à Comissão Europeia, seis meses depois de acordado, o

Plano de reestruturação da TAP para viabilizar esta companhia.

Sobre a estratégia deste Governo para a TAP, o Grupo Parlamentar do CDS-PP teve uma

reunião com o Senhor Ministro Pedro Nuno Santos, tendo sido apresentadas oralmente algumas

linhas do Plano de reestruturação da TAP. Têm vindo também, a ser conhecidos alguns

detalhes através da Comunicação Social, nomeadamente sobre necessidades de injeção de

capital nos próximos anos, negociações, cortes salariais e despedimentos, definição de rotas e

frotas, prejuízos e eventuais retomas.

Apesar do compromisso do Senhor Ministro Pedro Nuno Santos, no âmbito da discussão dos

apoios à aviação e do Plano de reestruturação da TAP, em reunião de Comissão de Economia,

Inovação, Obras Públicas e Habitação realizada em outubro, de trazer o referido Plano a

discussão ao Parlamento, antes do mesmo ser entregue a Bruxelas a 10 de dezembro, tal não

se verificou.

O Plano de Reestruturação da TAP – que foi delineado pelo Governo em conjunto com a TAP e

com a assessoria da consultora BCG - entregue a dia 10 de dezembro para negociação, ainda

não foi enviado aos deputados da Assembleia da República.

Entende o CDS-PP ser fundamental e urgente conhecer o documento final que foi apresentado

a Bruxelas.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais



aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro, Dr.

Pedro Nuno Santos, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, a seguinte informação:

1.Requerer que seja enviado ao Parlamento, a Proposta final de Plano de Reestruturação da

TAP, enviado à Comissão Europeia, a dia 10 de dezembro de 2020.

Palácio de São Bento, 15 de dezembro de 2020

Deputado(a)s

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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