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INCIDENTE NA ESCALA DO PORTO
Dado o acontecimento verificado há dois dias vem o SINTAC comunicar o seguinte:
É evidente que muitas das irregularidades verificadas e não especificando o ultimo, têm sido
reflexo da política adoptada pela Empresa nos últimos 3 anos, nomeadamente com falta de
pessoal em diversas áreas que lentamente vão desgastando humanamente os trabalhadores.
Pelo benefício da dúvida e não especificando o ocorrido no passado Sábado, que neste caso em
concreto nada de novo será dizer que as equipas de placa destacadas para as rotações dos voos
estejam constantemente a serem mudadas de avião para avião com a finalidade de utilizar os
trabalhadores ao máximo. Sem que haja uma garantia clara de assegurar todos os procedimentos
de segurança envolvidos bem como da rendição entre colegas, reflectindo-se claro está depois no
serviço prestado e forçando muita das vezes os procedimentos de segurança para segundo
plano. Todos sabemos que na hora da saída dos aviões as pressões comerciais de cada
companhia é grande e que muitas vezes culmina na irregularidade.
Na nossa opinião não podem os trabalhadores ser vitimas deste tipo de organização, com faltas
de material, falta de pessoal e tambem pela postura incorrecta de assegurar serviços começando
pela rendição entre colegas bem como uma organização muitas vezes desastrosa que é usada
em cada departamento por quem o gere e reflectindo-se depois no terreno.
Estaremos atentos a esta situação e irá o SINTAC desenvolver o mais rapidamente possível
acções e diligências, nomeadamente já solicitámos uma reunião à gestão da Portway, para que
toda esta situação seja debatida e esclarecida nos locais e entidades responsáveis.
Entendemos pois, ser necessário uma revisão urgente nos procedimentos internos, bem como
uma mudança de postura na actuação da gestão, do qual acreditamos que mude para melhor
fruto da recente assinatura do Acordo de Empresa.
Esperemos que a Empresa face a estes acontecimentos tenha a capacidade de alterar ou corrigir
os seus procedimentos, pois o nosso objectivo é proteger os trabalhadores para que a Empresa
possa ter uma boa imagem. Queremos ser parte da solução e não do problema.
Desejando desde já as melhoras ao nosso associado Filipe Telmo envolvido no incidente
de Sábado, que de resto, segundo informações que nos chegam está já a recuperar em
casa.
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