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Assunto:  Contratações na TAP durante processo de despedimento coletivo. 

Destinatário: Ministério das Infraestruturas e da Habitação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Chegou a este Grupo Parlamentar a informação que a TAP está a recrutar novos trabalhadores em Madrid,

segundo atesta um vídeo partilhado pelo Diretor de Recursos Humanos da empresa, Pedro Ramos, com João

Falcato, também ele Diretor de Recursos Humanos da Manutenção & Engenharia da TAP.

A confirmar-se, a situação é grave e revela um enorme desrespeito aos trabalhadores da TAP. 

Desde o início da crise pandémica foram despedidos cerca de 1300 trabalhadores com vínculos a prazo. Para

além de estar a decorrer o processo de despedimento coletivo de mais 206 trabalhadores, enquanto várias

centenas de trabalhadores foram empurrados para as ditas medidas temporárias. Perante isto, como explica o

Governo,  o principal  acionista da TAP, que contrate em Madrid no mesmo momento em que despede em

Lisboa. 

Para este Grupo Parlamentar esta decisão é inaceitável e exigimos o esclarecimento cabal da situação.  

Assim, exigimos que o Governo venha esclarecer se o despedimento de efetivos está a ser compensado com a

contratação de trabalhadores a prazo, com menos salário, direitos e condições de trabalho. Se o Governo está a

aproveitar este momento de crise para limpar a empresa para depois logo de seguida vendê-la. Queremos

respostas e que sejam dadas garantias aos trabalhadores da TAP de manutenção dos seus postos de trabalho

e dos seus direitos.   

Atendendo  ao  exposto,  e  ao  abrigo  das  disposições  constitucionais  e  regimentais  aplicáveis,  o  Grupo

Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  vem  por  este  meio  dirigir  ao  Governo,  através  do  Ministério  das

Infraestruturas e da Habitação, as seguintes perguntas:

1. Tem o Governo conhecimento da situação? 

2. O Governo confirma que a TAP está a contratar novos trabalhadores em Madrid?

2.1 Se sim, quantos trabalhadores prevê a TAP contratar?  
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2.2 Qual a justificação para a contratação de novos trabalhadores em Madrid ao mesmo 
tempo que a empresa despede trabalhadores em Lisboa?

2.3 Quais os motivos para a TAP não optar pela contratação dos trabalhadores em processo 
de despedimento coletivo? 

2.4 Quais as condições contratuais e salariais oferecidas aos novos trabalhadores?
2.5 Serão os novos trabalhadores abrangidos pelo Acordo Empresa?

3. Está o Governo disponível para reavaliar a política de contratação de trabalhadores da TAP com vista à

valorização dos trabalhadores nos quadros?

Palácio de São Bento, 15 de junho de 2021.

A deputada 

Isabel Pires
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