
 

 

 

 

Carta aberta 

 

A Sua Excelência 

O Secretário de Estado dos Transportes 

Dr. Sérgio Silva Monteiro 

 

 

Lisboa, 5 de Maio de 2015  

 

Assunto: Declarações na SIC NOTÍCIAS, em 29 de Abril de 2015, ao “Negócios da Semana”, na qual 

imputou aos pilotos da TAP a responsabilidade pelo insucesso da operação da Companhia no verão 

de 2014 

 

Excelência, 

 

No passado dia 29 de Abril, à estação de televisão SIC NOTÍCIAS, no programa “Negócios da 

Semana”, prestou a declaração que a seguir se transcreve: 

“Eu preciso ter muita prudência enquanto responsável, por este espaço político sectorial. 

Não tenho essa suspeita, tenho esse relato por parte de pessoas que estavam, em áreas 

ligadas à manutenção, sim, que tipicamente, como se diz na gíria daria um go, em 

condições normais e que naquele período mais complicado do Verão, davam 

inevitavelmente um no go. Até se conta uma história, que não sei se é caricaturada ou não, 

mas asseguram-me que é verdade, que há uma notícia que sai na comunicação social, 

ainda antes do avião iniciar o seu movimento da descolagem a dizer que ia regressar, 

dizendo que estaria tudo eventualmente preparado...”. 

Não obstante a mencionada “prudência”, V. Exa. relata factos, que estranhamente não lhe terão 

produzido nenhuma “suspeita”, cuja simples menção, ainda para mais num meio de comunicação 

social como a televisão e proferidas pelo responsável directo da Administração Pública para o Sector 

em causa, só pode ter como resultado a imputação à generalidade dos Pilotos a responsabilidade pelo 

insucesso da operação aeronáutica da TAP no verão de 2014. 

Em nenhum momento V. Exa. quantificou o número desses alegados eventos, referiu que 

averiguações foram desencadeadas pela TAP e pela sua Administração ou deu a conhecer que 

medidas entendeu tomar ou mandar tomar para averiguar tais factos que lhe foram “relatados”. 

É muito grave a afirmação que V. Exa. fez!! 

Ora, compreenderá certamente V. Exa. que tal afirmação, ainda que rodeada de uma alegada “muita 

prudência”, feita pelo responsável político que tutela a TAP e o Sector dos Transportes, dando público 

conhecimento pela televisão de factos de tamanha gravidade como os que são descritos, indiciadores 

de prática de sabotagem económica activa de uma empresa pública por si tutelada, sem mais 

acrescentar, quantificar ou dar notícia das medidas tomadas, tem necessariamente por efeito uma 

grave ofensa à honra e ao bom nome de TODOS os Pilotos. 



                  

                                                                                                                            

 
 

Porventura, as declarações de V. Exa. afectam ainda outros profissionais dignos da TAP, 

designadamente os da área da Manutenção. Como compreenderá, preocupam-nos os Pilotos. 

A APPLA – Associação Portuguesa dos Pilotos de Linha Aérea, a que me honro de presidir, lamenta 

profundamente as declarações de V. Exa. e reputa-as de intoleráveis! 

Será fácil entender que, mais do que não merecer, os Pilotos Portugueses não podem admitir nem 

aceitar declarações tão indignas e tão injustas para com os Pilotos Portugueses e em especial, para 

com os cerca de 900 Pilotos da TAP.  

Vimos, assim, exigir de V. Exa. as explicações que se impõem: 

Em primeiro lugar, exigimos saber, tal como o Povo Português, nomeadamente quais foram 

exactamente as situações de que teve conhecimento, quantas ocorreram, que averiguações efectuou 

a Administração da TAP, que medidas específicas tomou o Senhor Secretário de Estado Dr. Sérgio 

Monteiro, que resultados foram apurados nessas averiguações, quantos Pilotos foram punidos e se os 

factos foram reportados ao Ministério Público e/ou a quaisquer outras autoridades públicas, por quem 

e com que resultados; 

Em segundo lugar, os Pilotos Portugueses e a APPLA exigem que V. Exa. se retrate publicamente e 

apresente públicas desculpas aos Pilotos, em particular aos mais de 900 Pilotos da TAP que V. Exa. 

ofendeu com as suas declarações. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Direcção da APPLA, 

 

Cmdte. Miguel Silveira 


