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No âmbito das iniciativas que assinalam o seu 70º aniversário, a TAP lançou, no passado dia 14 de
Março 2015, data do seu aniversário, o novo vídeo de instruções de segurança – safety vídeo – que
já está a bordo das suas aeronaves, nos voos de longo curso.
Este vídeo traduz a força da assinatura “de braços abertos”. A companhia convidou um grupo de
pessoas, dos 7 aos 70 anos, a realizarem o sonho de voar pela primeira vez. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

O vídeo retracta o percurso destes passageiros, desde o local de residência até ao avião, culminando
na partida para o voo, que se realizou no percurso Lisboa – Terceira – Lisboa. Ao longo do percurso,
estes passageiros vão lembrando as regras, como se eles próprios estivessem a memorizá-las antes
de entrar no avião.
O vídeo homenageia Lisboa, uma cidade histórica, mas também moderna, trendy e cosmopolita.
A companhia aérea TAP Portugal, celebra 70 anos. A sua história faz-se de altos voos: transportou
papas, estrelas de cinema e viu Saramago comemorar o Nobel a bordo. Nas alturas, houve quatro
partos. Pôs as elites nacionais a viajar, e aproximou emigrantes e luso-descendentes de Portugal.
Democratizou o andar de avião.
Hoje voa para mais de 80, em 38 países. E supera os 11 milhões de passageiros. Da vintena de
trabalhadores em 1945, o grupo TAP, que engloba o transporte aéreo, a deficitária M&E (unidade de
manutenção no Brasil), a Portugália ou parte da Groundforce, passou a mais de 12.800.
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Em curso está a terceira tentativa de privatização, com desfecho previsto até Junho. Depois de um
2014 conturbado - marcado pelos problemas técnicos do Verão e a ameaça de greve geral em
Dezembro - os resultados do ano passado, que ainda não foram revelados, poderão fechar no
vermelho. Até Setembro terá registado mais de 60 milhões de euros de prejuízo.
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