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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 
Plenário Lisboa 

 
Após o plenário realizado ontem em Lisboa somos a informar os Associados dos 
assuntos discutidos: 

• Que dado a Empresa ter acedido aos 3 pontos exigidos pelo SINTAC no 
Ministério do Trabalho no passado dia 7 de Janeiro  dos quais: Reposição a 
tipologia de horário designada por 4/2, como sempre foi praticado, nas demais 
Escalas onde se efetuou tal alteração; No cumprimento da Cláusula 30º do AE e 
aplicação da Clausula 33ª na Escala do Funchal, aplicando a mesma lógica das 
outras Escalas não obrigando os Trabalhadores a prolongar obrigatoriamente 
para o banco de horas; 

• A Empresa, no momento demonstrou, através da declaração de compromisso, 
propiciar um clima de paz social para que se deem início às negociações com 
vista à revisão do Acordo de Empresa. 

• Que, conforme a ata final assinada em 2016, em que o tempo de contagem 
para a progressão de carreira já se encontra a decorrer; Transcrição do texto da 
ata final: “Caso os resultados antes de impostos da atividade principal, relativos 
ao ano de 2018, sejam positivos, os movimentos de evolução e evolução 
especial previstos neste anexo serão retomados com efeitos a 1 de Janeiro de 
2019” 

Debatidos e esclarecidos todos estes pontos, foi de consenso entre os presentes, que 
não faria sentido no momento avançar para outras formas de luta, mas foi solicitado 
por todos, que após a primeira reunião da revisão do AE efetuar de imediato outro 
plenário com vista a dar a conhecer as suas conclusões. 

Foi também manifestado por todos os presentes, que nas negociações entre a 
Empresa e o Sindicato que o SINTAC deve organizar plenários regulares com o 
objetivo de informar os Associados da evolução das negociações.  

 

A Direcção 
 
 
 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 

COMUNICADO PORTWAY                                                                   16/01/2019                       
2627-12-2016 
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