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REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO GRUPO ANA, SA
Foi realizada uma reunião no passado dia 26 de Junho com o Presidente do Conselho de Administração
da ANA, S.A. Dr.º Jorge Ponce Leão e com a DRH, a pedido do SINTAC com os seguintes pontos de
agenda:
1-Formalização da assinatura do protocolo de disponibilidade para os Aeroportos dos Açores.
2-Formação para supervisores de Socorros.
3-Carreira de Chefes de Equipa no universo ANA.
4-Admissão para TME’s e OPA’s para o Aeroporto de Santa Maria.
5-Enquadramentos nas novas carreiras.
6-Horários OPS’s no Funchal
7-Negociação AE Portway
Em relação ao ponto 1, foi assinado o protocolo de disponibilidade para os Aeroportos dos Açores, sendo
a sua aplicação, segundo o Presidente do Conselho de Administração, da responsabilidade do
responsável de cada Aeroporto (Director do Aeroporto) e de acordo com as necessidades operacionais.
Cabe a cada um de nós reportar e demonstrar esta necessidade.
Ponto 2 - Existe o compromisso por parte da Administração, de no mês de Outubro se dar início a um
curso de Supervisores de Socorros sendo este realizado no campo de treinos do Aeroporto de Santa
Maria e no fim do qual e sempre sujeito ao aproveitamento no final da formação, proceder às respectivas
nomeações.
Ponto 3 - Este foi o ponto em que foi pedido á Administração que se pronuncia-se relativamente á carreira
de Chefe de Equipa de Socorros, pois continuam a existir algumas perguntas e duvidas que necessitavam
de resposta. Foi-nos dito que este processo que teve o seu início na negociação de rescisões de contratos
dos antigos colegas, que a carreira deixaria de existir futuramente, através de reenquadramentos e
mobilidade interna (Concurso para Supervisores do Aeroporto de Lisboa) e que a política da Empresa
seria salvaguardar os cargos de Chefia de Departamento e Supervisão.
Ponto 4 - Foi reconhecida a necessidade de admissão para 1 TME e 1 OPA para o Aeroporto de Santa
Maria e que irá ocorrer até final de 2015.
Ponto 5 – Foi referida a necessidade de se analisar algumas situações de enquadramentos nas novas
carreiras/tabelas salariais, que foi remetido para nova reunião a ocorrer com a DRH, o mais breve
possível.
Ponto 6 – Quanto a este ponto, foram por nós identificados algumas inconformidades nos horários das
Equipas ANA de OPS’s do Funchal, tendo a Empresa ficado de analisar a situação. Paralelamente, foi por
nós pedido, o agendamento de uma reunião no Funchal, sobre o mesmo tema.
Ponto 7 – Sobre a negociação do AE Portway, foram demonstradas as nossas preocupações quanto à
necessidade de finalizarmos rapidamente este processo e respectiva publicação em BTE, de forma a
serem regularizadas/reguladas as relações laborais na Empresa, tendo o CA também demonstrado fortes
preocupações sobre essa matéria.
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