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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 

Comunicado  Azores Airlines                                                                                                                  23/03/2018 

 

ASSIM NÃO 
HAJA RESPEITO!! 

 

Realizou-se no dia 23/03/2018 mais uma reunião entre o SINTAC e a SATA (Azores Airlines) 
com a presença do Administrador para a Área de Recursos Humanos e o Director do 
Gabinete de Legislação e Relações Laborais. 
 
Que grande desilusão esta reunião!!!! Além de não obtermos qualquer resposta relativo ao 
enquadramento dos TMAs da SATA (Azores Airlines), foi-nos facultado o documento 
enviado para aprovação do governo regional, o qual e para nosso grande espanto, não 
estava de acordo com o acordado nas anteriores reuniões, nas quais se comprometeram a 
aplicar a política da empresa até 2010, onde os TMAs certificados em 1 aeronave eram 
enquadrados na categoria de TQ2  e com 2 aeronaves – TQ3,  pois no documento enviado 
não se verifica tal política, os presentes  justificaram esta alteração com uma  
incompreensível decisão da Direção de Manutenção e Engenharia. 
 
É caso para perguntar onde está o valor da palavra dada? Ou ao contrário do que alguém 
um dia disse, palavra dada, afinal não é palavra honrada(!!!!) mostrando mais uma vez uma 
grande falta de respeito para com os trabalhadores. 
 
E será que a Direção de Manutenção e Engenharia não tem confiança nos TMAs menos 
remunerados??? Será que acham que esta diferença de remunerações se reflete também 
nas competências, no empenho, na proatividade, no profissionalismo e no sacrifício da vida 
pessoal entre os TMAs??? Então porque é que estes TMAs trabalham em turnos onde não 
existem coordenadores e muitas vezes trabalha só um elemento no turno inteiro 
contrariando todas as boas práticas de segurança na manutenção de aeronaves??? 
 
Esta decisão fracassou as expectativas dos TMAs, aumentando assim a sua desmotivação e 
o seu sentimento de injustiça vivido diariamente, uma vez que tal documento, a ser 
aprovado, em pouco irá diminuir a atual diferença salarial entre os TMAs com qualificações e 
competências idênticas. 
 
É altura dos TMAs da SATA Azores Airlines em Lisboa decidirem o que fazer. Nesse 
sentido, o SINTAC, irá auscultar os trabalhadores/associados para definirem ações contra as 
pretensões da empresa. 
 

SINDICALIZA-TE NO SINTAC 
 

A Direcção 


