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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 

Comunicado 01/SP/2014 
 
 

Adesão ao AE da SATA AIR AÇORES! 
 

Contra toda a contra informação dos últimos meses. Contra muitas vontades podemos 
anunciar aos nossos associados que foi publicada, no Jornal Oficial, a adesão do SINTAC 
ao Acordo de Empresa da Sata Air Açores.  
 
Podemos hoje dizer com orgulho que a mudança de Sindicato na Sata trouxe garantias de 
defesa de um Acordo de Empresa que outra estrutura sindical andou a vender a preço de 
saldo. Assim podemos não só dizer que os associados do SINTAC têm garantidas as regras 
de trabalho que durante anos defenderam como têm também garantida a defesa, e 
manutenção, dessas regras! Esse é o compromisso do SINTAC. 
 
Para quem achava que era impossível a entrada de um novo Sindicato na Sata, aqui fica a 
resposta. Era, não só possível como desejável. Neste momento podemos garantir aos 
associados do SINTAC que não se farão mais negócios ruinosos que ponham em causa a 
qualidade de vida dos trabalhadores e que nada se negociará sem o seu aval. 
 
Quando em Julho do ano passado, confrontados com a traição daqueles que na altura os 
representavam sindicalmente, alguns trabalhadores corajosamente decidiram mudar de 
Sindicato, sabiam que era um desafio difícil mas os resultados estão à vista. 
 
Ainda assim a empresa não repôs toda a legalidade para com os nossos associados. A luta 
pela reposição dos valores indevidamente retirados aos trabalhadores, bem como a 
reversão das regressões de carreira continua até que se faça justiça. O processo legal está 
em curso e brevemente apresentaremos novas ações de protesto que farão o C.A. da Sata e 
o Governo Regional perceber que estamos a sério na defesa nos nossos direitos. 
 
Repudiamos também por escrito a forma encontrada pela Empresa para alterar o 
regulamento de facilidades de transporte e caso não seja revisto em pouco tempo 
tomaremos as necessárias medidas para garantir este direito inalienável. 
 
Para que fique claro e para calar a contra informação: 
 
O SINTAC não fez qualquer cedência no AE; não aceitou novas regras para os horários; não 
assinou o Memorando de Entendimento de 2013; não assinará nada à revelia dos seus 
associados.  
 
 
 

No SINTAC pela defesa intransigente dos direitos dos 
Trabalhadores da Aviação! 


