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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 

Comunicado 02/LAUAK/14                                                                                                                                                                 29/10/2014 

 

 
INFORMAÇÃO 

 
A solicitação do SINTAC, realizou-se uma reunião no passado dia 14 de Outubro, com o 
Director Geral da LAUAK Portuguesa.  
 
O objectivo desta reunião visava por um lado apresentar algumas preocupações dos 
trabalhadores da LAUAK e por outro lado, obter esclarecimentos sobre a actual situação da 
Empresa e apresentar algumas sugestões que possam contribuir para a melhoria das 
condições de trabalho na Empresa. 
 
- Situação na Empresa 
Neste momento, existe alguma redução de trabalho, pois alguns clientes diminuíram as suas 
encomendas, devido à descontinuação de algumas aeronaves. É convicção da 
Administração que esta situação será temporária, pois já estão em carteira, novos produtos 
e contratos, o que poderá levar à necessidade, inclusivamente, do aumento de postos de 
trabalho. 
 
- Melhoria das condições de trabalho 
O SINTAC, propôs à Empresa, que se criasse uma pausa (10min.) a meio de cada sessão 
de trabalho, com o objectivo de permitir que os trabalhadores pudessem tomar uma ligeira 
refeição. A Empresa acolheu positivamente a nossa proposta e ficou de analisar a questão. 
Foi por nós também sugerido, que a Empresa instalasse bebedouros pelas várias áreas de 
trabalho, situação esta, que em nossa opinião, será mais económica, funcional e mais amiga 
do ambiente. A Empresa também aceitou esta proposta com agrado e brevemente irá 
estudar a possibilidade da sua implementação.  
Também apresentámos mais uma sugestão, a possibilidade dos trabalhadores fazerem uma 
visita a uma Empresa Aeronáutica Portuguesa ou Base Aérea, no sentido de ter contacto 
directo com aeronaves. A Empresa comprometeu-se a efectuar todas as diligências 
necessárias para este efeito. 
 
Aproveitando esta reunião, o SINTAC, solicitou à Empresa, a disponibilização de um espaço, 
onde pudéssemos criar um polo de apoio aos associados/trabalhadores. A Empresa, 
juntamente com os Delegados Sindicais, irão tomar as devidas providências para a criação 
dum espaço SINTAC. 
 

SINDICALIZA-TE NO SINTAC 

 

A Direcção 


