MANIFESTO ELEITORAL – Lista B 2018/2021

O Clube TAP é referenciado como uma instituição exemplar pela forma como contribui
positivamente para o desenvolvimento do Desporto e Cultura, bem como pelo papel de embaixador
da nossa TAP e dos seus trabalhadores.
O Clube TAP existe para:
 Servir os seus associados ou seja os trabalhadores do Grupo TAP;
 Dignificar o nome da TAP divulgando-o através de atividades culturais e desportivas que
promova e em que participe.
Por considerarmos que há ainda muito mais para oferecer, propomo-nos liderar uma nova Direção,
que se comprometa, neste triénio, desenvolver um trabalho profícuo, procurando, com o nosso
empenho, elevar ainda mais este Clube e os seus associados.
Princípios pelos quais nos regemos:






- Associativismo
- Desportivismo
- Solidariedade
- Idoneidade
- Cultura

Objetivos que nos propomos atingir:







Tornar o Clube mais visível tanto interna como externamente;
Ir ao encontro das necessidades/ desejos dos associados;
Dinamizar uma maior participação na vida do dia-a-dia da TAP;
Retomar/recuperar a animação de férias de verão aos filhos dos nossos associados;
Desenvolver/reatar a relação com as entidades públicas e outras associações com que temos
afinidade;
Um Clube influente na relação com outros congéneres nacionais ou internacionais.

Ideias para concretizar e que façam a diferença:


Recursos Humanos

 É nosso propósito continuar a ser uma casa onde o bom ambiente será sempre uma das
maiores riquezas de quem diariamente trabalha neste Clube.
 Aposta no saber escutar, valorizar e materializar as pretensões dos associados
 Implementar um sistema salarial dos trabalhadores do Clube que respeite uma maior
equidade entre eles, acompanhada de formação orientada para os associados.



Instalações desportivas

 O complexo desportivo necessita de uma profunda intervenção por forma a dotar o Clube
de melhores e mais modernas condições.
 A construção de um pavilhão gimnodesportivo
 Rever/implementar modalidades como a natação….
 Reverter o conflito com o Metropolitano de Lisboa, (Ação em tribunal movida por aquela
empresa…) que urge ultrapassar.


Instalações sociais

 Repensar a localização de uma nova sede, na sequência da implementação de um projeto
de transferência/deslocalização do Infantário da TAP para terrenos (camarários) geridos pelo
Clube TAP.
 Projetar a Conceção/Construção, de um parque de estacionamento para os seus associados,
que lhes dê a possibilidade de colmatar as dificuldades de estacionamento dentro do
Campus TAP. Este projeto, seria complementado com uma ação de angariação de novos
sócios para o Clube TAP.


Finanças

 O objetivo desta nova Direção é continuar a realizar uma gestão financeira responsável e
equilibrada, sob o princípio de que jamais a ambição poderá ser maior do que a
responsabilidade do seu cumprimento.
 Procuraremos sempre o equilíbrio entre o cumprimento dos nossos projetos e a capacidade
de estarmos à altura de os assumir e realizar.
Este será o objetivo que nos norteará no futuro mandato com a consciência da sua necessidade e
do que este projeto representa para o futuro do nosso Clube.
Temos a consciência de que todos os projetos desejados representam muito para os sócios e é nosso
propósito realiza-los, sabendo que temos também de cumprir com as nossas responsabilidades.
Passamos de uma agradável surpresa a uma certeza de qualidade. Passamos de um Clube que
existe a um Clube a ter em conta.
Queremos que os sócios sintam orgulho no Clube que amam e queremos que cada vez mais adeptos
se deixem seduzir por ele, continuando a aumentar o número de associados e de pessoas que vêm
ao nosso encontro. Continuam a ser muitos os colaboradores do Grupo TAP que não são
associados deste, por não se reverem nas suas necessidades, ou esquecimento dos seus
interesses, o que nos deve nortear.

Equipa proposta às eleições
Por fim a equipa que se propõe concretizar, com responsabilidade, ética e com atitude positiva o
enunciado:

Mandatário – Duarte Gomes – TAP/ Finanças

Assembleia Geral

Presidente – José de São Pedro Celestino – TAP/RL

Secretário – Pedro Eduardo dos Santos Franco - TAP/Reformado

Suplente – Jorge Manuel Rosa Gomes Picoto – TAP/Mark.Comunicação

Direção



Presidente - José Carlos Fernandes Viegas – TAP/Frota
Pelouro Administrativo e Social

Vice - Presidente – João José Calmeiro Vaz – TAP/RH

Tesoureiro – Luís Miguel Pereira Falcão – TAP/Auditoria Interna
Pelouro Desportivo

Vice – Presidente - Manuel Ramos Gonçalves Lourenço – TAP/Reformado

Vogal – Vânia Carina Pereira Silvestre Martins - Groundforce/Carga

Pelouro Cultural e Comunicação
Vice - Presidente – Sara Alexandra Oliveira Valente de Oliveira – TAP/Voo

Vogal – João Samuel Caixinhas da Silva - TAP/Mark. Comunicação

Suplentes
Jorge Humberto Oliveira da Silva TAP/RL

Luís André Moniz Fragoso Silva – TAP/ME

Nuno Alexandre Silva Marçal – TAP/ME

Conselho Fiscal

Presidente - Edgar Duarte Pereira – TAP/Reformado


1º Secretário – Muhammad Ridwan Domingos Matos – TAP/Voo



2º Secretário - Rui Pedro Xavier Júlio – Groundforce/Terminais




Suplente - António José de Jesus Vicente – TAP/Reformado

Delegações


Porto - Pedro Miguel Ramos Peixoto – Groundforce/Porto



Madeira - Maria José de Freitas Carvalho – TAP/RH

A nossa lista é constituída por gente com vontade de criar novas soluções, que respeitem as
vontades dos seus associados e façam jus à marca TAP.
A composição é mista, entre jovens seniores (com experiência na direção do Clube…) e jovens que
acreditamos ser o futuro do Clube TAP.
Dê-nos a sua confiança vote na LISTA B

