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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 

          REUNIÃO GROUNDLINK III / RYANAIR 
 
Após os ultimos acontecimentos verificados nas diversas Escalas acerca da aplicação e 
interpertação do CCT / AESH HANDLING  e nomeadamente porque nos fizeram chegar 
alterações de horários da grande parte dos trabalhadores dos diversos Departamentos das duas 
Empresas, para além de outras situações, que os nossos Associados / Trabalhadores nos fizeram 
chegar. 
Dado esta situação, ontem dia 12/04/2018 o SINTAC reuniu com a gestão das Empresas na sua 
sede em Lisboa pelo que vimos informar o teor das questões discutidas na mesma: 
 
Ponto 1: Horários 
Foi informado pela gestão Groundlink / Ryanair que os horários de Abril se manteriam em Maio, 
devido ao subsidio de turno que consta no CCT/AESH até se encontrar uma nova solução de 
cálculo do mesmo. 
 
Ponto 2: Parque 
A empresa afirmou manter a sua posição face ao comunicado da mesma em 06/04/2018. 
 
Ponto 3: Contratos a Termo Incerto 
A Empresa foi questionada sobre a legalidade dos mesmos, ao que fomos informados que os 
mesmos serão revistos para puderem ser corrigidos em caso de ilicitude dos mesmos. 
 
Ponto 4: Subsidio de refeição  
Dado os trabalhadores ainda estarem com o valor de tabela de 2015 de 4.27€, questionou-se o 
porquê do valor não estar actualizado a 2018, ao que nos informaram que a situação iria ser 
revista pela parte juridica das Empresas e de proceder à sua correção caso se venha a concluir 
que o mesmo estará desatualizado.  
 
Ponto 5: Acordo de Empresa  
Foi nos informado que a proposta ainda está a ser finalizada pela parte juridica das Empresas e 
que nos será apresentado até ao final de Abril. 
 
Vamos aguardar a resposta por parte da Empresa a estas questões a fim de apresentarmos as 
soluções aos nossos Associados / Trabalhadores e se solucionarem as mesmas. 
 
Voltaremos ao contacto assim e logo que seja pertinente. 

LISBOA 
Pedro Figueiredo Telf. 960 156 025 Email: sintac.dirigentes@gmail.com 

PORTO 
DS. Area Passageiros Susana Coelho Telf. 915 048 482 

DS. Henrique Silva Telf. 918 15 1661 
Email: sintacopo@gmail.com (Delegação do Porto) 

FARO 
Julieta Gonçalves Telf. 910102582 
Carlos Estevão Telf. 916 261 762 

 
DIZ NÃO AO BOATO, SINDICALIZA-TE, INFORMA-TE E PARTICIPA NO TEU FUTURO! 

 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 
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