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INFORMAÇÃO
No dia 20 de Fevereiro de 2015 reuniu o SINTAC com o Director dos Aeroportos da Madeira.
Foram abordadas várias questões, nomeadamente:
* O sistema de Avaliação de Desempenho, no que se refere aos critérios aplicados, tendo em
conta a falta de informação da mesma. A resposta obtida foi que essa situação teria de ser
resolvida entre avaliador e avaliado, e em caso de discordância existia sempre o campo que diz
respeito ao avaliado que o mesmo pode utilizar. Ainda sobre o mesmo assunto questionou-se, se
este seria o Ano zero na SAD, ao que obtivemos resposta afirmativa.
* Sobre os EPI’s , a resposta foi que o termo de responsabilidade, a ser assinado, só serve para
evidenciar aos seguros que os colaboradores receberam o respectivo equipamento, e que a
questão de extravio, ou estarem/poderem ser danificados, está coberta, desde que os
Equipamentos não sejam levados para o exterior. Ainda sobre a lavagem do fato, ficou o Serviço
de Socorros encarregue de tal situação.
* Relativamente à substituição de Supervisores, foi dito que tem de ser o Chefe de Serviço a
responder a essa questão.
* Sobre as reformas, pré reformas ou rescisões de contratos, a resposta foi que essas questões
teriam de ser dirigidas ao DRH, Dr. Nuno Ferreira.
* E por último questionou-se sobre a sala de apoio para o SINTAC, nas instalações do Aeroporto
e sobre o porquê de ainda não termos obtido resposta ao atrás mencionado, ao que foi
respondido que o assunto iria ser tratado o mais breve possível
O SINTAC salienta a abertura e disponibilidade da parte da Direcção por nos receber, e manter
sempre o diálogo connosco, a fim de responder a todas as solicitações dos trabalhadores.
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