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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A falta de trabalhadores no sector da aviação civil está a lançar o caos nos Aeroportos um

pouco por toda a Europa. Uma falta de trabalhadores que se deve, em primeiro lugar, ao facto

de terem sido despedidos no sector milhões de trabalhadores a pretexto da pandemia e, em

segundo lugar, às regras liberalizantes que a União Europeia vem impondo ao sector, de que o

Plano de Reestruturação imposto à TAP é exemplo claro.

A Manutenção da TAP é um dos sectores onde estes despedimentos se fizeram sentir e onde,

agora, a falta de trabalhadores começa a ter consequências sobre a própria operação, pondo

em causa o futuro da empresa.

Depois de um Sindicato ter identificado que 46 voos tinham sido cancelados e 76 atrasados em

junho por falta de trabalhadores na Manutenção, veio a Administração da TAP reconhecer 15

cancelamentos por esse motivo (como se esse número fosse admissível!), sem referir números

sobre atrasos.

Entretanto, está igualmente confirmado que 4 aviões estão a fazer a manutenção na Eslovénia,

por “falta de trabalhadores e de espaço”. Algo que a Administração da TAP veio dizer ser

normal, mas que antes não acontecia e não deve acontecer. A TAP Manutenção tem todas as

potencialidades para prestar todo o serviço necessário à operação da TAP e ainda poder prestar

serviços a outras companhias. O que atualmente se verifica é a contratação da prestação dos

serviços de manutenção dos aparelhos da TAP a outras empresas.

Toda esta situação é agravada pela saída em massa de técnicos especializados, com décadas

de experiência adquirida na TAP, com elevados custos e tempo de formação, para empresas

concorrentes onde as condições de trabalho, particularmente os salários, são mais favoráveis. O

Plano de Reestruturação imposto à TAP motivou cortes de cerca de 40% nos salários dos

técnicos de manutenção de aeronaves, como denunciaram as Organizações Representativas

destes trabalhadores recentemente na Assembleia da República.



Entre os problemas colocados à manutenção da TAP está também a mais do que identificada

“falta de espaço” do Aeroporto Humberto Delgado, pelo que qualquer decisão sobre o Novo

Aeroporto de Lisboa tem de ter em conta a capacidade de assegurar condições para o

desenvolvimento da manutenção de aeronaves.

Ao negar a estes trabalhadores condições laborais dignas e o fim dos cortes salariais e de

outros direitos, a Administração da TAP e quem lhe dá cobertura, considera que estes

trabalhadores não são viáveis para a TAP ao mesmo tempo que contrata os seus serviços

através de outras empresas, em verdadeiro processo de destruição da capacidade da TAP.

Estas falhas, a que se juntam muitas outras, provocadas por muitas outras decisões erradas no

processo de Reestruturação imposto por Bruxelas e assumidas pelo Governo PS, estão a

degradar a capacidade operacional da TAP. O Partido Comunista Português alertou

expressamente o Governo que isto iria acontecer. Está a acontecer. É tempo de tomar medidas.

Assim, e ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, e nos

termos e para os efeitos do artigo 299.º do Regimento da Assembleia da República, o Grupo

Parlamentar do PCP solicita ao Governo os seguintes esclarecimentos:

Quando e quais as medidas que vão ser tomadas para reverter os despedimentos e os cortes

salariais impostos pelo Plano de Reestruturação da TAP que a estão a deixar sem os

instrumentos necessários para a realização da operação comercial em condições?

1.

Que medidas vão ser adotadas para estancar a saída de trabalhadores de todos os setores

da Companhia?

2.

Quantas operações de manutenção de aeronaves da TAP foram já efetuadas com recurso a

outras empresas?

3.

Como reage o Governo às acusações de falta de diálogo da Administração da TAP com as

Organizações Representativas dos Trabalhadores sobre o comando estratégico da empresa?

4.

Palácio de São Bento, 4 de julho de 2022

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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