
O maravilhoso mundo do Neto que - ainda - vive  
no tempo da Avó (leia-se Século Passado)! 

Porque nunca é demais, relembramos cronológica e factualmente o que tem acontecido 
desde novembro de 2017 com esta (indi)gestão. 
Vejamos; 

1. Em 2 de novembro de 2017 o sr. ceo SPdH anunciou, por e-mail a todos os 
Trabalhadores, que havia alcançado um acordo de revisão salarial com 2 sindicatos 
em que seria pago um prémio de meio salário e tabelas salariais com efeitos 
retroativos a agosto 2017. 

2. Em 8 de novembro de 2017 o sr. ceo SPdH requereu em simultâneo com estes 
Sindicatos a Mediação conforme ata DGERT com a mesma data. 

3. Em 30 de novembro de manhã, estes Sindicatos foram recebidos individualmente na 
SPdH a pedido do sr. ceo onde - para alem das ameaças de que ficaríamos todos 
sem Associados - nos foi apresentado “algo” para aderirmos, que em pouco ou nada 
tinha de similar com o acordo anunciado a 2 de novembro pelo próprio (desde logo 
não haveria lugar a retroativos). Foi-nos transmitido que teríamos até dia 10 de 
dezembro para responder. 

4. Em 30 de novembro de 2017 (não é engano, nem repetição, aconteceu mesmo!) 
pelas 17h 14m enviou outro e-mail a todos os Trabalhadores exortando-os a 
desvincularem-se destes Sindicatos e concomitantemente a vincularem-se nos 2, sob 
pena de não receberem meio salário a 10 dias do Natal … (Claramente, uma atitude 
digna do século Passado e antes do 25 de abril de 1974, uma vez que depois, não 
há registos de tais violações grosseiras e até infantis, da nossa Constituição.        
Já diz o ditado que S/Exa. o Sr. Dr. Mário Soares muito usava “só os burros, é que 
não mudam de opinião”…) 

5. No mesmo dia apresentámos queixa na ACT e começámos a desenvolver dezenas de 
diligências para denunciar os Crimes anunciados e cometidos pelo sr. ceo SPdH. 

6. Em 15 dezembro de 2017 - a 10 dias do Natal - foi pago meio salário a todos os 
Trabalhadores não filiados nestes 4 Sindicatos (SIMA - SINTAC - SQAC - STHA) 
deixando de fora quase 600 Trabalhadores. (Parabéns ao sr. que entrou para a 
história da Democracia Portuguesa como o primeiro a cometer os únicos Crimes que o 
Código do Trabalho assim considera) Nota importante: Não fomos nós que redigimos 
a Constituição da Republica Portuguesa e o Código do Trabalho. 

7. Em 9 de janeiro de 2018 a DGERT informou as partes (SPdH e SIMA - SINTAC - SQAC - 
STHA) da conclusão da Mediação. Incluía a Anuidade 2011 e por isso aceitámos. A 
SPdH não aceitou. 
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8. Em 4 de abril 2018 fomos informados pela ACT da conclusão da nossa queixa. ACT 
remeteu  - como lhe competia - para o DIAP (Ministério Público) para procedimento 
Criminal por verificação de todos os factos por nós denunciados. 

9. Até ao início de maio de 2018 o sr. ceo e outros membros do CA SPdH foram 
constituídos Arguidos no âmbito do processo remetido pela ACT para o DIAP. 

10. No final do mês de maio de 2018 a SPdH pagou a todos os Trabalhadores as tabelas 
salariais com retroativos a outubro 2017. O que terá sucedido para pagar a todos??
Talvez tenha sido aquele momento, em que o Neto marchou em sintonia com o resto 
do pelotão, pois até então esteve a marchar ao contrário de todos os outros, não 
obstante a Avó (leia-se o seu subconsciente) orgulhosa lhe dizer “continua que estás 
bem, os outros é que estão todos a marchar mal…”  

11. Em 15 de outubro de 2018, por requerimento à DGERT destes 4 Sindicatos (SIMA - 
SINTAC - SQAC - STHA), chegámos a Acordo com a SPdH sobre a Anuidade de 2011, 
com efeitos a junho incluíndo subsídio de férias (9 vezes 15,46€), sem distinções ou 
discriminações, até porque jamais participaríamos em ilícitos criminais ou atentados 
à Liberdade individual, em que 1.709 Trabalhadores foram abrangidos. 

12. Na passada semana, foi processada (139,14€) a Anuidade 2011 a todos os 
Trabalhadores abrangidos - repete-se - sem discriminações! 

13. No mesmo processamento Salarial, apareceu para alguns Trabalhadores uma 
rubrica chamada de prémio (que mais não é do que os retroativos de agosto a 
outubro de 2017) em que não se percebe o critério…                                                                

Terá o Neto inventado outro formato (?) nos vários que o mesmo tema já tem?  
Terão as Avós (leia-se 2 sindicatos) enviado pré-avisos de greve (incluindo os que não 
abrangiam ninguém, pois o Aeroporto OPO estava encerrado nas horas do pré-aviso e 
para isso não é preciso greve, já está fechado…) para que lhes fosse pago o que 
entendiam (escreveram em comunicado do “César…” que era só para os seus filiados) 
ser-lhes devido por andarem de braço dado & afins com esta (indi)gestão?            

Afinal houve, não filiados a receber, filiados nestes 4 Sindicatos a receber, filiados 
nos 2 a receber, enfim… já ninguém sabe na família (leia-se Neto e Avós) o que anda a  
fazer… Anuncia-se, escreve-se e depois nada disso acontece… múltiplos e 
desesperados formatos. 
A excelente notícia é que a conta está praticamente pronta para vir para a mesa… 
quando vier veremos quem assume e sobretudo se aqueles que quiseram ser 
cozinheiros de uma refeição para o qual foram convidados (1 dos 2, que convidados na 
DGERT por imposição legal, vieram com a bandeira da Anuidade 2011 quando NUNCA 
pugnaram por ela na SPdH), vão abandonar o Neto ou se vão fazer um “crowdfunding” 
para não deixarem o Neto na rua e nu… 

Desejamos um 2019 repleto de concretizações pessoais e profissionais, com Liberdade e 
sem Discriminações !! (Esperemos que ditado não se verifique… aquele do …”2 sem 3…) 
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