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COMUNICADO 

INFORMAÇÃO SOBRE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA SPDH – SERVIÇOS PORTUGUESES 

DE HANDLING, S.A. (GROUNDFORCE PORTUGAL) 

 

Lisboa, 4 de agosto de 2021 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 

596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e no artigo 248.º-A, 

n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (a “TAP”), 

informa o mercado e o público em geral de que: 

 

Tendo presente o comunicado divulgado no dia 10 de maio de 2021 sobre a apresentação 

pela TAP de requerimento para a declaração de insolvência da sociedade SPdH – Serviços 

Portugueses de Handling, S.A., também conhecida pela sua marca comercial Groundforce 

Portugal (a “SPdH”), na presente data foi proferida sentença de declaração de insolvência da 

SPdH no processo 11437/21.1T8LSB que corre termos no Juízo de Comércio de Lisboa do 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juiz 2. 

 

Sem prejuízo da possibilidade de impugnação da sentença nos termos previstos na lei, seguir-

se-á a tramitação própria do processo de insolvência, mais se destacando que: 

 

(i) a declaração de insolvência não determina, por si, a cessação automática dos contratos de 

trabalho dos trabalhadores da SPdH nem a suspensão dos contratos de prestação duradoura 

de serviços por parte da insolvente, incluindo os serviços de assistência em escala à TAP; 

(ii) caso tal se mostre viável, a possibilidade de continuidade da atividade da SPdH pode ser 

apreciada no quadro do processo de insolvência, sendo que os credores podem decidir pela 

aprovação de um plano de recuperação desta empresa. 

 

Esta informação está também disponível no site da TAP em: https://www.flytap.com/pt-pt/. 
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