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APLICAÇÃO CCT / NEGOCIAÇÃO A.E
Após os ultimos acontecimentos verificados nas diversas Escalas acerca da aplicação e
interpertação do CCT / AESH e dado que nos fizeram chegar alterações dos horários de grande
parte dos trabalhadores de diversos departamentos do universo das duas Empresas, do qual do
nosso ponto de vista são diversas as intrepertações erráticas por parte da Empresa quer na
aplicação quer das regras do CCT, que de resto teem gerado confusões, como por exemplo na
colocação de diversos Trabalhadores no mesmo horario durante o Mês de Abril.
Tendo em conta a situação dos horarios e em virtude de se resolver esta situação o mais breve
possivel, informamos os nossos Associados e Trabalhadores da GROUNDLINK III / RYANAIR
que o SINTAC já contactou via oficial quem de direito da Empresa a fim de reunirmos
urgentemente para esclarecimento e resolução desta situação.
Tal como divulgado em comunicado anterior relativamente ao Acordo de Empresa para a
GROUNDLINK III / RYANAIR reuniu o SINTAC juntamente com outras estruturas Sindicais no
passado dia 07/03/2018 e 09/03/2018 do qual a Empresa ficou de fazer chegar uma proposta de
Acordo de Empresa, tendo o SINTAC se disponibilizado em apresentar uma contraproposta única
em conjunto com as outras estruturas Sindicais, com vista a iniciar as negociações para um
Acordo de Empresa justo na GROUNDLINK III / RYANAIR. Foi aliás afirmado pelo SINTAC à
mesa de negociações a disponibilidade de fazer uma contraproposta única em conjunto com
outras estruturas Sindicais.
Informamos todos os Trabalhadores / Associados que terão a oportunidade de se
manifestar e dar opinião na construção deste Acordo de Empresa pelo que apelamos à
Sindicalização, com vista a uma participação verdadeira e activa com objetivoa claros por
forma a corresponder às pretensões dos Trabalhadores / Associados.
Todos serão informados através de comunicados / emails e plenários locais das propostas e
contrapropostas que serão feitas ao longo de toda a negociação, pelo que apelamos mais uma
vez à participação de todos e em conjunto.
Somos a informar que já foram nomeados Delegados Sindicais na Escala do Porto e que durante
os próximos dias serão nomeados Delegados Sindicais em Lisboa e Faro, pelo que enviamos os
contatos disponiveis até ao momento de todas as Escalas:
LISBOA
Pedro Figueiredo Telf.960156025 Email: sintac.dirigentes@gmail.com
PORTO
DS. Area Passageiros Susana Coelho Telf.915048482
DS. Henrique Silva Telf.918151661
Email: sintacopo@gmail.com (Delegação do Porto)
FARO
Julieta Gonçalves Telf.910102582
DIZ NÃO AO BOATO, SINDICALIZA-TE INFORMA-TE E PARTICIPA NO TEU FUTURO!
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