
 
 

 
 

 

 

COMUNICADO 

ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
LISBOA – 16 de setembro de 2020. 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 3.º do Regulamento da CMVM 

n.º 5/2008, a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (“TAP”), informa o mercado e o público em 

geral de que: 

 

Na sequência da renúncia apresentada pelo Vogal do Conselho de Administração da TAP, Senhor 

Eng.º Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e da aceitação pela Autoridade Nacional da Aviação 

Civil (ANAC) da sua substituição nas funções de administrador responsável da TAP (“accountable 

manager”), nos termos do Regulamento n.º 831/2010, de 8 de novembro), a TAP – Transportes 

Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. (“TAP SGPS”), na qualidade de acionista única da TAP, designou, 

na presente data, o Senhor Dr. Ramiro José Oliveira Sequeira para o cargo de Vogal do Conselho 

de Administração da TAP, para o período remanescente do mandato em curso (triénio 2018-

2020), com efeitos a partir do dia 17 de setembro de 2020, sendo que este assumirá também as 

funções de Presidente da Comissão Executiva e de administrador responsável da TAP, a partir 

de amanhã.  

 

Mais se informa que a mencionada renúncia apresentada pelo Senhor Eng.º Antonoaldo 

Grangeon Trancoso Neves produz efeitos na presente data. 

 

Informa-se, por fim, que o Senhor Eng.º Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves apresentou 

igualmente renúncia aos demais cargos por si assumidos na estrutura diretiva das restantes 

entidades que compõem o Grupo TAP, incluindo na TAP SGPS, sendo substituído pelo Senhor 

Dr. Ramiro José Oliveira Sequeira, com efeitos a partir do dia 17 de setembro de 2020.  

 

Esta informação encontra-se também disponível no site da TAP na Internet em: 

https://www.flytap.com/ 
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