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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

 

O SINTAC vem insistentemente defendendo a aplicação correcta do Acordo de Empresa, ferramenta de 
defesa dos direitos consagrados ao longo de tantos anos.  

Entendemos que cada um é livre de fazer aquilo que pretende. No entanto a história sempre nos 
demonstrou que a cada passo negocial sobre a ferramenta reguladora das relações laborais, a tendência é 
de perder ou piorar.  

Não pode o SINTAC, caso venha a ser confrontado com tal negociação negar-se à mesma. É no entanto o 
desejo desta Direcção não enveredar por esse caminho, pois sabemos (bem) que ninguém sairá a ganhar 
a não ser o patronato. 

Posto isto, de forma introdutória, o SINTAC pelo presente Acordo de Empresa e legislação diversa, assim 
como o que ambas possibilitam, procedeu às seguintes acções, a saber: 

 Remetemos para DGERT proposta de revisão salarial correspondente ao ano de 2017 sem 
desprimor pelas situações pendentes. 

 Remetemos novamente aviso prévio de greve ao trabalho extraordinário (não contempla trabalho 
em dias feriado). 

 Remetemos novamente aviso prévio de greve às actividades não conformes. 

 Remetemos novamente aviso prévio de greve às trocas não conformes com o AE. 

 Com a entrada do verão IATA recordamos os trabalhadores que não se devem coibir de contactar 
o Sindicato sempre que confrontados com manifestações irregulares por parte de hierarquias, 
como sendo bullying, repressão, ou simples ameaça. 

Ressalva-se que relativamente às actividades não conformes foi dada razão ao SINTAC em sede de 
DGERT onde na ponte aérea (OPO) os OAE’s eram colocados a executar tarefas de acolhimento 
(TTAE’s).  

Relativamente às cobranças executadas pelos TTAE’s, essas seguem para a etapas seguintes, mantendo-
se a greve a actividades não conformes. 

O SINTAC continuará numa base de honestidade a defender os trabalhadores associados.  

 

 

ESTAMOS COMO SEMPRE ESTIVEMOS, DE FORMA SÉRIA 

 

 

 

A Direcção 
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