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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

São conhecidas as elevadas necessidades financeiras da TAP para a continuidade da

transportadora.

Até 2024, estas necessidades podem variar num intervalo entre os 3.414 milhões de euros e os

3.725 mil milhões de euros, considerando o apoio público e o potencial financiamento privado,

projetando o pagamento de dívida e devolução de parte da ajuda a partir de 2025.

No âmbito da discussão sobre a estratégia deste Governo para a TAP e sobre o Plano de

Reestruturação, quando questionado, o Senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação,

havia referido ao Grupo Parlamentar do CDS-PP que não havia sido estudado qualquer cenário

de insolvência da TAP.

Poucos dias depois, em conferência de imprensa sobre o Plano de Reestruturação da TAP,

questionado sobre a posição dos defensores da solução de deixar cair a TAP para abrir uma

nova Transportadora Aérea Portuguesa (sem dívidas), o Senhor Ministro referiu que antes de

decidir fazer um empréstimo de emergência de 1.200 milhões de euros à empresa, em maio,

havia sido também estudado o cenário de insolvência da empresa.

Nesta mesma conferência de imprensa não foi referido o valor desta eventual alternativa.

Porém, se existe um estudo que avalia outro cenário, mesmo não sendo a opção deste

Governo, entende o CDS-PP ser fundamental e pertinente conhecer o estudo realizado, bem

como as conclusões sobre os custos de insolvência da TAP e abertura de uma nova empresa.

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 das

Infraestruturas e da Habitação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos



que antecedem, a seguinte informação:

1.Requerer o estudo requerido, na Conferência de Imprensa do Plano de Reestruturação da

TAP, sobre o custo do processo de insolvência da TAP, que sustenta a afirmação do Senhor

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, de que a mesma “teria custos descontrolados e

imprevisíveis”.

Palácio de São Bento, 21 de dezembro de 2020

Deputado(a)s

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(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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