ELEIÇÕES TRIÉNIO 2018-2021

Somos um grupo de associados na maior parte transitando das direções de
2006-2009, 2009-2012 e de 2012-2015 e 2015-2018 com experiência e
dinamismo comprovado na área de associativismo.
Oriundos de áreas diversificadas da TAP Portugal no ativo ou reformados.
Candidatamo-nos aos Órgãos Sociais do Clube TAP com os objetivos e
princípios seguintes:
 Diálogo aberto e transparente com todos os associados,
 Transparência de métodos e processos,
 Racionalização das atividades,
 Racionalização de receitas, despesas e subsídios,
 Iniciação de novas modalidades desportiva,
 Atualização e modernização do suporte administrativo e contabilístico,
 Diálogo aberto e transparente com as Empresas do Grupo TAP Portugal e
participadas e demais organismos oficiais e particulares,
 Defesa intransigente dos direitos, benefícios e regalias do Clube TAP
Portugal e seus associados,
 Conclusão de novos protocolos e benfeitorias,
 Criação de novos serviços de apoio aos associados,
 Conclusão dos vários processos, obras e benfeitorias pendentes,
 Melhorar as condições de trabalho dos funcionários,
 Enfrentar com determinação a crise geral instalada.
Candidatamo-nos a mais um único mandato a fim de concluir:
 A ampliação do estacionamento no Complexo Desportivo do Clube TAP já
em análise e negociação adiantada com a Câmara Municipal de Lisboa
(CML) e Junta de Freguesia dos Olivais (JFO),

 A construção de três campos de Padle no Complexo Desportivo do Clube
TAP, em fase final de aprovação na CML,
 A construção de Pavilhão Gimnodesportivo no Complexo Desportivo do
Clube TAP com projeto de construção aprovado e na fase final de conclusão
do seu financiamento,
 O processo de substituição da construção da piscina no Complexo
Desportivo por construção de um infantário para 400 crianças já em
negociação com a CML e com financiamento comparticipado pela TAP Air
Portugal,
 A construção de um campo de mini golfe no Complexo Desportivo,
 A conclusão da ação judicial do Clube TAP Portugal contra o Metropolitano
de Lisboa, a fim de ser ressarcido dos valores a que tem direito,
 O processo da Aeromediadora ,
 O projeto da melhoria das condições de salubridade das instalações da sede
 O processo melhoria de captação de receitas do Clube com a operação de
eventos TAP onde o Clube demonstrou qualidade superior de execução,
reconhecida e elogiada pelos utentes e pela TAP Air Portugal,
 A negociação com a TAP para a comercialização de produtos TAP em loja
apropriada em fase adiantada de negociação com a TAP,
 A negociação do projeto “Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021” já em
discussão com a CML,
 Protocolos de apoio à terceira idade e reformado(a)s em preparação,
 Restruturação do quadro de pessoal com rentabilização de meios e
melhoria da qualidade do trabalho produzido.
A LISTA A, constituída maioritariamente por Reformado(a)s tem
disponibilidade de dar ao Clube a assistência frequente de que o Clube
necessita para a gestão corrente dos variados assuntos e implementação dos
projetos e tarefas já agendadas e em preparação com as mais variadas
entidades.

