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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 

 

Daqui a nada…  

são operacionais manga de alpaca 

 
Não é de hoje que o SINTAC avisa para as tentativas da Empresa deturpar, usurpar, mitigar, violar, 
escolha-se lá a palavra que mais agradar, mas na verdade é destruir o A.E. com a conivência de alguns 
nuns casos, noutros, coitados ou alinham ou vão para o olho da RUA, o chamado corporativismo.  
 
Claro está que esta é uma história onde a culpa maior cabe a alguns trabalhadores, e ai se cabe. A 
Empresa quer trabalhadores cordeiros, bem amestrados e acima de tudo obedientes, evitam-se tribunais 
que são uma chatice. 
 
Vamos então recordar alguns pontos que atingem os trabalhadores da Empesa por via da 
desregulamentação criativa: 
 

 Trocas por CI, foi uma batalha longa até com greves metidas, houve inclusive uma paritária onde a 
Empresa se isolou na sua posição (lá está aos jurídicos não se quer competência mas sim 
subserviência), resultado todos se queixavam, mas à semelhança dos jurídicos, existem os que 
fazem tudo o que se lhes pede. 
 

 As mangas, este assunto fantástico. Quem é que com a categoria profissional de TTAE encosta 
mangas?  
Até imaginamos os braços no ar em resposta positiva a tal pergunta. Pois o AE que alguns dizem 
mal (e até o querem trocar por uma patacoada que o patrão quer desalmadamente) diz também 
que mangas não são para serem manuseadas por TTAE’s, mas sim que tal cabe no descritivo 
funcional de OAE, mas mais uma vez existem os que fazem tudo o que se lhes pede. 
 

 A última moda, o pagamento de Upgrades na porta de embarque. Não podíamos estar mais de 
acordo com outros nesta matéria, efectivamente o recebimento de dinheiro seja ele na forma 
electrónica ou não, não cabe a TTAE’s. Um TTAE não vende seja o que for, seja onde for.  
Para isso o AE que o SINTAC quer preservar e sempre reconheceu como o melhor instrumento 
possível, possui outras carreiras nomeadamente TC’s e TOA’s. Mas mais uma vez existem os que 
fazem tudo o que se lhes pede. 
 

Ora aos que fazem tudo o que se lhes pede, respeitando a sua decisão, dizemos que estão a destruir o 
seu posto de trabalho e o dos que com eles trabalham, independentemente da categoria profissional. 
 
Aos que se querem defender e defender a Empresa, dizemos cumpra-se cabalmente o AE 
(acreditem que resulta e não há que ter medos. Já foi feito no passado e ninguém morreu). 
 
 
 
 

POR UM SINDICALISMO SÉRIO, NA SPdH COM O SINTAC! 
 

 
A Direcção      

COMUNICADO – Groundforce                                           10/11/2016    


