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Informação aos Trabalhadores da NAV‐EPE
Os trabalhadores da NAV‐EPE aderiram massivamente ao Plenário realizado no passado dia 9 de
Novembro de 2017 nos vários locais de trabalho onde a NAV desenvolve a sua actividade. Resultou do
Plenário a aprovação por maioria dos trabalhadores da NAV Portugal da Moção apresentada pela
Comissão de Trabalhadores decidindo:
1. Demonstrar o seu crescente descontentamento pela desconsideração do Governo perante os
reiterados apelos que têm sido lançados pelas ORT e pela ausência de soluções que permitam o
normal funcionamento de uma empresa vital para a segurança da aviação;
2. Mandatar a CT e os Sindicatos seus representantes para promoverem as ações que julgarem
necessárias, no sentido de alertar quem de direito para os impactos profundamente negativos que
estas situações têm no funcionamento da empresa.
Informamos também que na reunião com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, ocorrida em
simultâneo com a realização do Plenário, o último assumiu o compromisso de propor um Presidente
para o Conselho de Administração da NAV nos próximos dias, com a garantia de que estaria em plenas
funções em cerca de um mês. Também nos foi comunicado que os actuais dois elementos do Conselho
de Administração asseguram o quórum necessário para todas as tomadas de decisão necessárias.
Relativamente à questão orçamental, temos igualmente a garantia de que as questões alvo das nossas
preocupações serão resolvidas em sede de Decreto Lei de Execução Orçamental.
Embora tenhamos motivos para estar optimistas e afirmar que as nossas acções estão à beira de obter
resultados, continuaremos atentos na concretização dos compromissos assumidos pela Tutela, sendo
por isso fundamental o mandato fornecido através da Moção aprovada.
Os melhores cumprimentos

Lisboa, 13 de Novembro de 2017

A CT e os Sindicatos da NAV Portugal

Comissão de Trabalhadores da NAV Portugal
Rua C Edifício 7, Aeroporto de Lisboa P 1700‐007 Lisboa
comissaotrabalhadores.nav@gmail.com

