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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 
  

  

AA  PPRRIIVVAATTIIZZAAÇÇÃÃOO,,  OO  GGOOVVEERRNNOO  EE  OOSS  AACCOOLLIITTOOSS!!  

  

  

  

A história que os Associados em particular e os Trabalhadores da 

TAP SGPS em geral necessitam de conhecer (resumidamente): 

 

 A privatização foi anunciada como intenção pelo Governo; 

 As estruturas sindicais convergiram a reunir; 

 A estrutura que provocou/serviu a segmentação do Handling da TAP em 2003, faz 
sair um press release em nome de todos a abrir portas à privatização; 

 O SINTAC e outras (algumas) organizações repudiaram em sede própria tal 
comportamento; 

 O SINTAC a par de outras/algumas organizações primou por unificar as Empresas 
do Grupo TAP, SPdH/GF incluída mesmo contra vontade da citação da referida 
organização que serviu os interesses da segmentação do handling da TAP, tendo 
os seus representantes in loco proferido que não meteriam greve contra a 
privatização numa empresa privada; 

 O memorando apresentado pelas mãos (e foi sempre pelas mãos do mesmo 
elemento, este e os que se seguiram vindos do Governo) da organização que 
defendeu/serviu a segmentação do Handling foi alterado com um simples ponto que 
referia a suspensão do processo de privatização e retirada da greve marcada; 

 Em reunião e em alta voz na sede dessa organização provocou/serviu a 
segmentação do Handling da TAP em 2003, o Sr. Secretário de Estado clarificou 
bem as intenções do Governo revelando que as ditas salvaguardas são e sempre 
foram “uma mão cheia de nada”; 

 Após várias reuniões, e depois de um intervalo para refeição, aparece vindo do 
nada, um novo memorando que grosso modo não alterava em nada as intenções do 
Governo, simplesmente abolia o ponto primeiro, a suspensão do processo de 
privatização. 

 
Face a isto devem os Associados do SINTAC manter o sangue frio que os tem pautado, os 
não associados devem optar bem e escolher uma Organização que os represente e 
defenda nos seus interesses e não os interesses de um possível comprador. 
 
O SINTAC manter-se-á em Estrutura com o SITAVA e o SNPVAC, Organizações que a par 
do SINTAC, e neste processo, se mantem unidos na defesa, quer da TAP SGPS, quer dos 
Trabalhadores. 

 

MANTEM-TE INFORMADO, DIZ NÃO AO BOATO 

 

A Direcção 

Comunicado TAP/SGPS                             16/01/15 

 


