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SINTESE DE AGENDA  

 

Na sequência dos últimos comunicados referentes unicamente à SPdH/Groundforce em que temos dado 
conta dos problemas de forma objectiva e das démarches para a sua solução, damos conta agora em 
síntese do que foi conseguido e do que está em vias de resolução/negociação. 
Assim e por intervenção atempada do SINTAC foi conseguido: 
 

 A resolução de horários especiais na Área de PAX e CGO de Lisboa. 

 A intervenção/intenção da SPdH junto da Alfandega para coordenar eventuais processos de 
averiguação de acordo e dentro dos horários de trabalho publicado por forma a respeitar folgas e 
tempos de descanso. 

 O reforço de Recursos Humanos para a UH FNC tão sentido na Madeira. 

 A negociação em curso para um Mini-Bus com a Carris para o serviço de navette. 

 A segurança efectiva dos trabalhadores face a situações extremadas. 
 
 
Foi-nos transmitido que, e relativamente aos enquadramentos por evolução, que estes estão a decorrer 
dentro da normalidade esperando-se a sua normalização até Julho do corrente, pelo que qualquer situação 
que um associado detecte relativamente a incumprimento, agradece-se contacto com os 
Dirigentes/Delegados sindicais do SINTAC. 
 
Damos conta ainda que amanhã terá lugar a 1ª reunião com vista à negociação de aumento salarial 
referente a 2015. 
 
Passo a passo, o SINTAC de forma atenta e serena, denuncia, reúne, procura soluções. O conflito per si e 
sem percorrer todos os trâmites possíveis não é agradável, nem tão pouco se afigura como opção racional. 
Não obstante, sempre que esgotadas as possibilidades, não descuramos quer seja na SPdH, na TAP ou em 
qualquer outra Empresa recorrer a outras formas mais agressivas sempre e quando os supremos interesses 
dos trabalhadores/associados estejam em causa. 
 
Fortalece-te a ti mesmo(a), associa-te no SINTAC, perspectivamos sempre a defesa dos trabalhadores de 
forma isenta de outros interesses que não os teus.  
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