
Depoimento do General António Ramalho Eanes 
sobre a intenção de privatização da TAP 

 
Liga-me à TAP um laço de afecto que remonta à descolonização, à evacuação, 
então efectuada, de milhares de portugueses e angolanos (negros, brancos e 
mestiços). Sensibilizaram, então, de maneira especial, a disponibilidade, o 
empenho e a eficácia do seu pessoal, mesmo quando as situações em que 
operava eram bem difíceis. 

Por isso e, também, por pensar na diáspora portuguesa no alvorecer deste 
novo século de tanta imprevisibilidade, entendo ser conveniente que o País 
disponha de uma TAP, de capital maioritariamente público. Posição, esta, a 
minha, reforçada por entender que um conceito estratégico nacional, 
indispensável em minha opinião, se deverá definir a partir da consideração 
conjugada e interactiva de três variáveis: 

• O Europeísmo 
• Os centros de interesse de Portugal no resto do mundo, para cuja 

definição se “pode recorrer a vários critérios: presença de comunidades 
portuguesas, (…) de filiados na cultura portuguesa; (…) o interesse pela 
língua derivado de necessidades económicas, científicas ou culturais; 
(…) interdependência política, militar, científica e tecnológica”*(nesta 
variável evidente é o interesse em o País dispor de uma transportadora 
aérea pública). 

• A vinculação atlântica nacional. 

Proceder à venda maioritária do capital da TAP, neste momento – decisão e 
acção que o governo pode, legitimamente, tomar e desenvolver –, parece-me 
politicamente pouco prudencial, porque: 

• Estamos a cerca de 9 meses de um acto eleitoral para a Assembleia da 
República 

• Daquelas eleições, pela vontade eleitoral dos portugueses sairá, 
sempre, um novo governo, com um compromissório programa 

• Não me parece correcto, dada a sempre natural incerteza dos resultados 
eleitorais, que o próximo governo venha a herdar a obrigação de 



proceder ao cumprimento de uma decisão anterior: proceder à 
privatização total da TAP. 

Compreendo e democraticamente aceito que um governo – um qualquer 
governo legitimado pelo voto –, em qualquer tempo do seu ciclo de 
governação, tome decisões que impliquem compromissos de decisão e acção 
de novos governos, mas só quando o bem comum o exija como evidência. 

Não me parece que seja isso que se passa com a transportadora aérea 
nacional, em que a parte dos transportes “tem gerado sucessivos lucros, cerca 
de 178 milhões de euros acumulados, de 2009 a 2013” (elevados prejuízos tem 
causado, ao universo empresarial da transportadora, apenas a 
TAP Manutenção e Engenharia Brasil). 

Assim, porque não ouvir eleitoralmente os portugueses sobre a privatização da 
TAP nas próximas eleições e, depois, executar essa sua democrática decisão? 

  

António Ramalho Eanes 
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