
NA2 Compreensão Auditiva 

 

Manutenção TAP / Mosquitos da Madeira 

 

 

O trabalho que a TAP faz, em termos de manutenção dos aviões e em termos das suas operações 

de voos, por outro lado, estranha-se que alguém faça acusações mas a TAP não conhece esta 

entidade, ela nunca nos pediu para investigar ou para verificar os nossos métodos de trabalho, 

portanto, enfim, não parece haver dúvidas que se está a pôr em causa, de forma grave, uma 

bandeira que é muito forte para a TAP que é a sua segurança de voo. Isto, apenas, porque há um 

setor profissional que efetuou, esta semana, um dia de greve, ou seja, está-se a misturar a 

segurança da companhia com conflitos laborais, o que é, desde já, muito grave e a TAP, não 

deixará passar em claro, este desvirtuamento, tomando, em devido tempo, as medidas que 

entender por convenientes para defender a sua honra. 

 

Continua a ser seguro viajar na TAP e todas as avarias que são detetadas e que são registadas 

pelos pilotos, são reparadas? 

 

Não, a TAP, todos os dias é verificada, quer nos seus aeroportos, quer nas dezenas de aeroportos 

por onde passa diariamente, em todos os países europeus, nos Estados Unidos, portanto, onde há 

organizações muito rigorosas. 

 

 

É uma incógnita o que pode acontecer a partir do dia 1 de novembro. Entra em vigor o despacho 

da Direção Geral de Saúde que obriga à desinsectização de navios e aviões provenientes da 

Madeira para o continente, devido à praga de mosquitos Aedes Aegypti, um mosquito 

responsável pela transmissão da dengue e da malária. Mas a um dia de começar a controlar a 

praga, Bruno Freitas, presidente do Conselho de Administração dos Portos da Madeira, 

reconhece que não sabe o que fazer e que será muito difícil fazer entrar a medida a tempo e 

espera mais informações. 

 

Enquanto não houver medidas específicas, nós não sabemos o que fazer, não sabemos que 

medidas a serem tomadas, não foi especificado por parte da Direção Geral de Saúde. Já foi 

solicitado, através do IPTM e através, portanto, dos canais regionais especificações à Direção 

Geral de Saúde sobre que medidas deverão ser adotadas. O dia 1, achamos improvável... 

 

O mesmo se está a passar com os aeroportos madeirenses. Duarte Ferreira, responsável pelos 

aeroportos da Madeira, espera por mais pormenores sobre a medida por parte do INAC, porque 

considera existirem ainda muitas dúvidas para definir. 

 

O INAC ainda não nos disse nada e portanto, acho difícil implementar uma ação que suscitou 

um conjunto de dúvidas para colocarmos, oportunamente, ao INAC. O Despacho diz que é 

depois das portas fechadas, portanto, se é depois das portas fechadas é feito pelo pessoal no 

interior do avião mas, é, entretanto, definir os voos quais são, se são todos, se são só os do 

continente, enfim, qual o produto que se deve utilizar, que se não deve utilizar... 

 

Portos e aeroportos da Madeira têm de fazer cumprir o Despacho da Direção Geral de Saúde que 

obriga à desinsectização de navios e aviões à saída da Madeira a partir do dia 1 de novembro 

mas ainda restam dúvidas em como fazer cumprir o Despacho de Francisco Jorge. 



Responda com Verdadeiro ou Falso de acordo com os dois documentos áudios 

que ouviu: 
 

ÁUDIO A 

 

1. Ao entrevistado, parece-lhe normal que se ponha em causa a manutenção feita aos aviões da 

TAP. 
 

 

2. Para a TAP, a segurança dos seus voos é muito importante. 
 

 

3. Está-se a confundir a manutenção dos aviões com questões laborais do pessoal da TAP. 
 

 

4. A TAP já está a tomar medidas contra quem está a desvirtuar as suas questões internas. 
 

 

5. Apesar de saber que as avarias dos aviões são consertadas, a entrevistadora tem dúvidas sobre 

a segurança dos voos da TAP. 
 

 

6. As dezenas de aeroportos de que fala o entrevistado encontram-se quer na Europa, quer nos 

Estados Unidos. 
 

 

ÁUDIO B 

 
7. O Despacho da Direção geral da Saúde deverá ser posto em prática, a partir do dia 11 de 

novembro. 
 

 

8. O mosquito Aedes Aegypti provoca Dengue e Malária. 
 

 

9. O dia de entrada em vigor do Despacho sobre desinsectização dos aviões parece, a todos, 

demasiado próximo. 
 

 

10. O INAC afirma já ter esclarecido as dúvidas existentes a respeito do Despacho. 
 

 

11. A desinsectização deverá ser feita antes do fecho das portas da aeronave. 
 

 

12. O responsável pelos aeroportos da madeira continua sem saber que tipo de produtos deverá 

utilizar para a desinsectização. 

 
 

 

  


