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Chegam a ser 30 pessoas nas negociações dos acordos para a TAP, entre Governo, advogados,
consultores, administradores, assessores e sindicatos. Guilherme Dray, ex-chefe de gabinete de José
Sócrates está a assessorar o Ministério das Infraestruturas nas negociações
 
Tem sido um corrupio de reuniões entre a administração da TAP, o Governo e os sindicatos desde
meados de janeiro. Membros do Governo, administradores da companhia, assessores de uns e de
outros, consultores, advogados da TAP e do Governo e sindicatos. Quando se junta mais do que um
sindicato na mesma reunião, chegam mesmo a ser cerca de 30 pessoas. Demasiadas para que as
negociações se façam de forma produtiva e eficaz, queixam-se fontes sindicais ouvidas pelo Expresso.
 
O Ministério das Infraestruturas, a quem cabe a tutela da TAP, está a ser assessorado pelo escritório
de advogados Macedo Vitorino & Associados, que se faz representar nas reuniões por Guilherme Dray,
especialista em direito do trabalho. O ex-chefe de gabinete de José Sócrates (2009-2011) tem
experiência de negociações e os sindicatos reconhecem que a sua presença é uma mais-valia. O
ministério de Pedro Nuno Santos já tinha recorrido a Guilherme Dray na greve dos camionistas de
matérias perigosas, em 2019, para ajudar a resolver o conflito. Já a TAP está a ser assessorada pelo
escritório de Pedro Rebelo de Sousa, a SRS Advogados, que também tem advogados nas reuniões..
Nestas negociações participam normalmente duas ou três pessoas da consultora BCG, sendo uma
delas Carlos Elavai, sócio do escritório de Lisboa.
 
Mais recentemente, Pedro Nuno Santos juntou-se a algumas reuniões, com a missão de facilitar as
negociações e chegar a um entendimento com os sindicatos. A sua participação foi apreciada, já que
ajudou a desbloquear informação há muito pedida pelos sindicatos, mas ainda não desatou nós. Quem
tem estado regularmente presente em representação do Governo nas reuniões é o secretário de
Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Santos Mendes. Outra presença assídua é Miguel
Frasquilho, que, além de presidente do conselho de administração, é também quem chefia o grupo de
trabalho da reestruturação e quem faz a abertura das reuniões.
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