
O maravilhoso mundo do Neto que 
só envergonha a Avó (leia-se SPdH)! 

Depois de inúmeras comunicações por E-mail, ao longo dos últimos 6 meses a fazer a 
apologia de dois “sindicatos” (que claramente são coniventes com esta gestão) violando 
os mais elementares princípios de um Estado de Direito Democrático, fomos todos 
brindados, hoje de manhã, com um E-mail a informar que no fim do mês de maio todos 
os trabalhadores vão receber as atualizações salariais por medida administrativa, i.e. 
por ato de gestão.  

Não obstante o verdadeiro frenesim da passada semana com inúmeros “desesperados” 

sms enviados aos Trabalhadores cuja Filiação a SPdH - e seus aliados - desconhece, para 

que se dirigissem aos polos administrativos para aderirem individualmente ao publicado 

em BTE no passado dia 29 de janeiro. (não é por estar publicado que é lícito, pois 

quem assim entende, entende mal, - leia-se esta gestão da SPdH e seus aliados 

incondicionais - como veremos todos num futuro próximo.  

As “esmolas” (há que perdoar o termo, mas no momento não há outro) agora 

anunciadas, depois de 10 anos sem atualizações salariais, para mais, depois de se 

apresentar com pompa e circunstância os lucros record de 2017, são no mínimo uma 

vergonhosa ignomínia para com a inteligência dos Trabalhadores da SPdH.  

Negociar 1% por ano, sem inflação, e para mais diferenciar aumentando o grau iniciado 

em mais de 7,5% (percebemos o porquê, pois não há Trabalhadores no grau iniciado, 

segundo dados fornecidos pela SPdH) é uma VERGONHA para todos!  

Já diz o ditado “Pior que cometer um erro, é não o assumir!”  

Aos Trabalhadores - que continuam a ser - discriminados, uma palavra muito especial de 

apreço e agradecimento pelas centenas de mensagens, telefonemas e E-mails, para que 

continuemos a pugnar pela VERDADEIRA LIBERDADE Sindical e não só, bem como pelo 

total respeito pelas Leis deste País.  

Nessa senda legal, fomos informados pelos Serviços da Assembleia da República que a 

ACT do Porto, após diligências inspetivas feitas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro em 

fevereiro, concluiu no passado mês de abril, que foram verificados fatos que configuram 
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crime na nossa ordem jurídica, e que por isso (tal como a ACT de Lisboa enviou para o 

DIAP de Lisboa) comunicou ao Ministério Público (DIAP) do Porto para procedimento 

criminal e também já tem número de Processo e por isso está, também, a avançar. 

Muito em breve, veremos a nossa qualidade de Assistentes no Processo oficializada, após 

despacho competente, pelo que daremos em cada momento notícia de todos os 

desenvolvimentos. 

Gerir (melhor dizendo, fazer de conta nas redes sociais) violando regras elementares e 

básicas tem outro nome, que é bem Português e não tem tradução para nenhuma 

outra língua, chama-se “Chico espertismo” e só vinga perante  os distraídos e quem 

muito bem sabe o que está a fazer em proveito próprio (leia-se aliados incondicionais 

desta gestão) o que também é, sem dúvida, uma VERGONHA! 

O mundo jurídico Português - Advogados, Juristas, Professores de Direito… - bem 

como o Político-Partidário, está estupefacto e escandalizado com o que se tem 

passado na SPdH, o que nos envergonha a todos.  

Voltando ao fato dos resultados 2017, pergunta-se: 

- Para quando o fim da discriminação?  

- Para quando a reposição das 4 (quatro) Anuidades em falta?  

- Para quando a distribuição equitativa dos 500.000€ por todos os Trabalhadores, 

proposto pela SPdH?  

- Para quando o respeito por todos os Trabalhadores?  

- Para quando o fim destas práticas que só nos envergonham a todos, não só dentro 

da SPdH?  

- Para quando defender exclusivamente os interesses da SPdH e de todos os seus 
Trabalhadores? 

Continuamos a pugnar, pela Defesa da SPdH(!) de todos os seus postos de trabalho(!) 
Pelo respeito por todos os Trabalhadores da SPdH(!) Pela salvaguarda da Liberdade 
Sindical ao fim de 44 anos(!) Pela manutenção de todas as formas de Liberdade, 
Igualdade e não Discriminação!!!

Lisboa, 15 de maio de 2018 
_____________________________________________________________________________
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