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Se há um problema,  
tem que haver uma solução! 

Estes Sindicatos estiveram – mais uma vez - reunidos com os responsáveis da SPdH, 
tendo-nos sido comunicado o pagamento do subsídio de férias no final deste mês, 
a todos os Trabalhadores que ainda não o receberam. (são cerca de 2.000) 
 

Atualmente cerca de 800 Trabalhadores já receberam o referido subsídio de férias 
2020. (JAN/FEB) 
 

Conforme transmitimos no nosso último Comunicado de 5 de junho, temos vindo a 
trabalhar com a Empresa, na busca de soluções que mitiguem e respondam à atual 
conjuntura, onde se enquadra este pagamento do subsídio de férias a TODOS os 
Trabalhadores!  
 

Este trabalho foi feito em todo o Grupo TAP, resultando no pagamento a mais de 
9.000 Trabalhadores no final deste mês. 
 

De um total de 2.832 Trabalhadores, 401 Operacionais e Áreas de suporte             
começaram o mês junho a trabalhar, sem qualquer redução.  
 
Hoje já são 500, os Trabalhadores ao Serviço, excedendo inclusive a bolsa de 88 
Trabalhadores que foi criada, e do qual demos conta no último comunicado de 5 
de junho, indicando que a retoma, não só, está a começar, como está um pouco 
mais acelerada que o previsto para este mês de junho. 
 
Aos 500 Trabalhadores ao serviço, o seu Período Normal de Trabalho (PNT) será 
reduzido em 5% (11 dias) com efeitos a 19 de junho e até dia 30.   
 
Esta redução representa em termos globais (mês de junho) uma redução de 
1,6%, permitindo assim a materialização do pagamento dos subsídios de férias 
a TODOS os Trabalhadores que iriam receber entre março e dezembro/2020. 
  
Este pagamento a TODOS os Trabalhadores, não resolve – mitiga, mas com grande         
significado e futuro(!!) - todos os problemas atuais, da Empresa, dos Trabalhadores 
e de todo um setor – infelizmente, longe até disso – mas são bons indicadores          
factuais que nos permitem a TODOS, transformar uma parte da esperança – que nos 
tem norteado até aqui, quase em exclusivo – em realidade factual! 
 

O contributo responsável, resiliente e sereno, volvidos mais de três 
meses, mostra bem a fibra dos Trabalhadores da Groundforce! 

 

 
Lisboa, 18 de junho de 2020  
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