SINTAC

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL

Comunicado SATA Air Açores/ACL

15/05/17

O pior aeroporto do País…
Um inquérito da DECO classificou o Aeroporto das Lajes como o pior aeroporto Português. É caricato se
pensarmos que a Aerogare Civil das Lajes (ACL) foi, numa das suas recentes, várias, inaugurações,
classificada pelo Executivo Regional como “a melhor da Região e uma das melhores dos País”.
A ACL está inserida num complexo aeroportuário de excelência. As condições operacionais das Lajes são
muito boas. Então o que está mal?
A ACL pertence ao Governo Regional e está na Terceira!
Se para o passageiro a passagem na ACL é uma experiência desagradável, digna dos piores reparos, para
quem lá trabalha é um pesadelo interminável.
A nova ACL, com menos de 10 anos de existência, foi mal planeada, mal executada e está a cair de podre.
Chove dentro. Está mal sinalizada. Tem uma placa de estacionamento de aeronaves subdimensionada e
com o pavimento em franca decomposição. O plano de emergência, se existe, nunca foi validado porque
nunca se fez um simulacro. O ar-condicionado gela nas salas de embarque e coze na sala de check-in. O WIFI (Internet Wireless) que teve direito a inauguração especial com descerramento de placa, não funciona a
maior parte do tempo. O hangar de cargas é um pombal (com tudo o que existe num pombal!). As câmaras
frigoríficas para carga são uns contentores degradados despejados na placa. Etc., Etc., Etc…
Para os trabalhadores da SATA, trabalhar na ACL é dois-em-um. Trabalham no pior aeroporto do País, na
Escala com a pior gestão da SATA. Esquecidos pelos deuses…
Continuamos à espera de uma certificação para uma operação aérea civil que sempre existiu, para depois
esperarmos por uma ampliação da placa civil que depois haverá de precisar ser certificada novamente e
depois havemos de continuar à espera de um novo Terminal de Carga, prometido de 4 em 4 anos.
Entretanto continuamos a trabalhar no pior aeroporto do País, temendo que um próximo estudo nos
classifique como o pior do Mundo, já que estamos impedidos de trabalhar para que seja o melhor!
O estudo supracitado concluiu que num universo de 178 aeroportos avaliados, o das Lajes ficou em 155º
lugar.
Açores, 15 de maio de 2017.
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