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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 

 

REVISÃO SALARIAL – 2015 

PARA QUANDO? 
 

Realizou-se ontem, dia 22 de Setembro de 2015, pelas 15 horas, na DGERT, uma reunião de 

Conciliação, face à posição da Empresa, em não aceitar o nosso pedido de Revisão Salarial para 

o corrente ano. 

 

Em 2012, aquando da conclusão da negociação do AE, ficou o latente o princípio entre as partes 

negociadoras (Empresa e Sindicatos), de em 2015, logo após o “descongelamento”, se proceder 

à Revisão Salarial e “repôr” de alguma forma, o poder de compra dos Trabalhadores. Parece que 

a Empresa se ficou pelas “boas intenções” de então. Ao invés disso, a Empresa teima, em 

apenas dar um “prémio” pecuniário irrisório num único pagamento, a todos os trabalhadores, em 

substituição da referida Revisão Salarial, mantendo o argumento do “bicho papão” das Licenças 

para o Handling, que foi um dos argumentos que levaram à revisão do AE actualmente em vigor. 

Espante-se pois passados mais de 3 anos, continuamos com o mesmo “bicho papão”!!! será 

esquecimento, distração ou…????? 

No entanto, é do conhecimento geral que para uns há e para outros não!!!, bem como, não 

se preocupa a Empresa em gastos que em nada servem operacionalmente. 

 

O SINTAC deixou bem claro que se a Empresa quer dar um prémio de aproximadamente 120€ 

por trabalhador (isto se for dividido igualmente por todos), é livre de fazê-lo e deixou também bem 

claro, que tal acto de gestão não substituirá a Revisão Salarial mais do que justa e exigivel. 

 

O SINTAC não aceita, a continuação da pressão por parte da Empresa, alegando a atribuição das 

Licenças enquanto motivo castrador da melhoria merecida dos trabalhadores em matérias 

pecuniárias (e outras, já agora). 

 

Seguir-se-á nova reunião dia 01 de Outubro pelas 14h30. 

 

 

COM O SINTAC A DEFENDER OS INTERESSES DOS 

TRABALHADORES 
 

 

  ASSOCIA-TE NO SINTAC  

Faz cumprir o Acordo de Empresa 

www.sintac.pt 
A Direcção      
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http://sintac.pt/docs/PropostaSocioSintac.pdf

