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OS PRETENDENTES, AS PROPOSTAS E OUTRAS COISAS 

À medida que passam os dias e as verdades se vão sabendo, mais claro vai ficando 

também para todos, o desastre que se aproxima a passos largos. Afirmamo-lo com 

inteira convicção e, para isso, basta olhar à nossa volta. Afinal quem se perfila para 

“tomar de assalto” a TAP? O SITAVA, a seu tempo, falou de todos eles, recordando aos 

trabalhadores os seus antecedentes e as suas práticas, claramente reveladoras do 

respeito que nutrem pelos direitos dos trabalhadores. Todos eles sem excepção. 

Não obstante termos afirmado bastas vezes que não existem boas ou más 

privatizações, com melhores ou piores propostas, e apesar de só sabermos aquilo que 

ao Governo interessa que se saiba, ganharemos com toda a certeza, se nos 

detivermos, ainda que com brevidade, nos seus conteúdos.  

E o que vemos? Ele são aviões, uns novos e outros assim-assim, às dezenas. Ele são 

milhões de euros a rodos, tanto para a TAP como para o Governo, etc.. E promessas 

para os trabalhadores? Não têm conta. Se um diz que dá 100, vem o outro e logo diz 

que dá 200, para vir de seguida o Sr. Ministro, e o seu inefável Secretário de Estado, 

aos gritos, a perguntar quem dá mais. Perante este triste espetáculo o SITAVA não 

pode deixar de chamar a atenção dos trabalhadores para o ditado popular que diz 

que “quando a esmola é grande até o santo desconfia”. 

Pasme-se, que até o Conselho de Administração da TAP, imbuído do enorme espírito 

de missão, e para fazer o frete à tutela, despachou muito lestamente, em três dias, a 

sua parte na negociata, para o Governo poder despachar, também apenas em quatro 

dias, algo que, pela sua complexidade, levaria certamente várias semanas. Isto é que é 

rapidez! Se tudo isto não fosse dramático para a TAP e para os seus trabalhadores, 

seria até hilariante, tal é o ridículo em que estes senhores caem com tal actuação.  

E a tal reestruturação com que nos ameaçavam para nos intimidar, já não é 

necessária? Ou simplesmente não interessa falar dela agora? E a tal dívida gigantesca 

que assustava qualquer “investidor”, já não assusta? Diz-se, por aí, que afinal vai ser o 

Estado a reestruturá-la, que é como quem diz, a garanti-la (ou, talvez liquidá-la) e 

agora o Estado já pode fazer isso? Ou, afinal, a tal da dívida, não é assim tão 

assustadora? As calúnias são permanentes, qual delas a mais insidiosa. 

Dizem até, de forma igualmente insidiosa, que a TAP precisa de 500 milhões mas os 

pretendentes, afinal, só falam em 300; quem é que põe o resto? Será o Estado? E 

agora o Estado já pode? Diz-se, também por aí, que afinal os tais privados 



endinheirados, ou não têm dinheiro nenhum, (que é o mais certo) ou, se têm, dizem 

que é deles, e que na TAP não põem nada. Será isto verdade? Só não vê quem não 

quer ver, que tudo isto não passa de um gigantesco embuste. 

E o que dizer do Governo que mais parece o “pepe rápido” que um órgão de poder a 

quem compete, acima de tudo, a defesa do país e do interesse nacional? Assistimos a 

um autêntico escândalo com o Ministro a mandar os compradores “dar corda aos 

sapatos” e a antecipar os tempos e prazos, resultando que, em apenas algumas horas, 

à pressa, e nas costas dos trabalhadores e do povo português, são decididos assuntos 

de extrema importância como estes. Pobre país que tais governantes tem. 

Está também cada vez mais claro que, além dos “tomadores”, quem mais ganha com 

este negócio são os bancos, os escritórios de advogados e o exército de abutres 

composto por assessores e consultores vários, que gravita nesta órbita. Exigimos 

também saber quanto custa esta casta de parasitas, que se alimenta dos negócios 

sujos das privatizações. 

Dos partidos políticos da oposição com assento parlamentar, os trabalhadores da 

TAP e também o povo português esperam e exigem, que estes assumam as suas 

responsabilidades e impeçam que esta fraude, este autêntico crime económico, 

se concretize, e que façam abortar o processo como podem e é seu dever. 

Ninguém compreenderia que estes partidos hoje dissessem uma coisa, e amanhã 

viessem com justificações para dizer outra diferente. 

São algumas respostas, mas sobretudo muitas perguntas, que ainda estão no ar e 

que têm que ser respondidas pelos trabalhadores, através da luta sem tréguas, 

em unidade com outras estruturas sindicais, e com todos aqueles que nos 

quiserem acompanhar. Até que este criminoso processo de privatização seja 

definitivamente derrotado, o SITAVA não desistirá e tudo procurará fazer para 

travar o passo a este Governo. 
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