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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 

Comunicado  Azores Ailines                                                                                                                   22/10/2018 

INFORMAÇÃO 
 

Realizou-se dia 12/10/2018 mais uma reunião entre o SINTAC e a SATA com a presença do 
Administrador para a Área de Recursos Humanos, o Diretor dos Recursos Humanos e o 
Coordenador do Gabinete de Legislação e Relações Laborais. 
  
Foi assinado o acordo de actualização de algumas prestações pecuniárias e sociais, tais 
como; 
- A comparticipação até ao limite de 80€ nas despesas do infantário e de ama; 
- A actualização do subsídio de alimentação para 14,50€ em cada dia útil; 
- A atribuição do complemento de prestação de serviço efectivo no valor de 31,50€; 
- A atribuição do subsídio de intempérie no valor de 2,50€ por cada dia de trabalho; 
- A actualização das ajudas de custo para as deslocações em serviço. 
Fomos informados que após a validação do acordo pelo accionista, é espectável que o 
pagamento destas prestações seja ser efectuado em Novembro/Dezembro com  retroactivos 
a 1 de Julho de 2018.  
 
Depois de muitas insistências da nossa parte nas diversas reuniões anteriores, sobre as 
degradantes instalações da Manutenção da Azores Airlines, fomos informados que as obras 
nos balneários vão arrancar muito em breve e que logo de seguida se iniciarão as obras 
para a sala de refeições.  
Embora achando positivo e reconhecendo o esforço feito pela empresa, tivemos 
oportunidade de relembrar a administração da já antiga questão dos cinco TMA`s da Azores 
Airlines que estão á espera da categoria que lhes foi prometida e acordada já no passado 
mês de Janeiro e que a administração não cumpriu e mais tarde se comprometeu a  rever. 
A actual administração nesta reunião informou que de momento não é possível cumprir esta 
reivindicação, mas que é um assunto que não está esquecido e que será revisto em breve. 
Nas próximas reuniões iremos insistir neste assunto que para nós é um assunto prioritário 
não só por ter sido um acordo não cumprido, mas também porque é um reconhecimento 
mais que merecido a estes profissionais, pelo aumento das exigências feitas pela empresa 
ao longo de vários anos, às quais estes sempre responderam com competência e com 
sentido de responsabilidade. 
 
Ficou agendada nova reunião para meados de Novembro onde teremos a oportunidade de 
debater este e outros assuntos com o objectivo de melhorar as condições laborais dos 
nossos associados para que tenham as condições necessárias para ajudar a empresa a 
atingir o sucesso. 
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