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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 

 

EM ABRIL ÁGUAS MIL – NÓS AVISAMOS! 

 

Após reunião (23 de Março) com o COO da SPdH, reunião essa que ocorreu a pedido do SINTAC, foram 
expostos vários problemas com que os Trabalhadores/Associados são confrontados diáriamente. 
Um deles, está relacionado com a “navette” para transporte de/para o refeitório situado no reduto TAP, 
para os que laboram na Aerogare. 
Transmitimos, deixando bem claro, que a solução dada a esta questão, está longe de ser isso mesmo, uma 
solução. 
A pausa para tomada de refeição, não é suficiente para quem “é deixado” na portaria de acesso, tendo que 
realizar o restante percurso a pé, na ida e na volta, consumindo tempo, já de si diminuto. 
Apontámos como opção viável, um mini-bus facultado pela Carris, em substituição do autocarro que já não 
tem permissão para circular dentro do reduto; Recordamos que a proibição de circulação dos autocarros, 
ocorre após acidente/incidente com veículo da própria Carris, pelo que deve a mesma ser “convidada” a 
fazer parte da solução para o problema. 
Deixamos abaixo, para conhecimento, Oficio enviado à Empresa, em 16 de Março, onde insistimos para 
que se clarifique qual a solução que irá dar a esta questão. 
  
“Exmo. Sr. COO da SPdH 
…  
 Decorreu da última reunião com V. Ex.ª e após nossa exposição sobre a necessidade urgente de 
reposição da navette para transporte de trabalhadores, para o refeitório. 
  
Dado que até hoje, a situação reportada se mantém inalterada, agradecemos informação urgente, 
sobre a solução encontrada. 
  
Com os nossos melhores cumprimentos 
  
Pl'a Direcção” 

 
Ainda na reunião supra, expusemos outros problemas, nomeadamente: 
 

 Horários Especiais 

 Situação na Carga 

 Subcontratação 
 
Pois bem, passado um mês, e sem grandes resultados à vista, não podemos deixar de sensibilizar o CA de 
uma das 10 melhores empresas para trabalhar, que urge a resolução das questões apontadas, sob pena de 
serem tomadas outras iniciativas que os Trabalhadores/Associados entendam ser as necessárias, e que, 
certamente saberão levar a bom porto. 
 
 

NO SINTAC, COM O SINTAC 

 
 
 

A Direcção 
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