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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 

 
Seriedade e esclarecimentos. 

 
Em resposta ao comunicado do passado dia 25 de Outubro das Empresas Ryanair / 

Groundlink III, sobre o alegado abandono da mesa de negociações por parte do 

SINTAC, o Sindicato tem a lamentar este comunicado quanto à sua forma e o seu 

conteúdo.  

Informamos os nossos Associados que o SINTAC foi constantemente atacado e 

tratado de modo desigual nas reuniões, ao ponto de haver insinuações e ataques 

pessoais que nada abonam em defesa dos Trabalhadores e da negociação, além 

de que a Empresa em vez de colocar ordem na mesa não admitindo tais 

comportamentos, por parte de outra Organização Sindical, ainda veio atacar o 

SINTAC através do seu comunicado não obstante, acrescentamos que face à falta 

de rigor de um dos elementos intervenientes, esta negociação ficou perigosamente 

comprometida. 

A título de exemplo, não podemos admitir o comportamento que outra organização 

sindical estava a ter, nomeadamente fazendo comparações constantes sobre 

situações do passado em outras negociações e matérias que nada tem a haver 

com a  RYANAIR / GROUNDLINK III. Além do mais a Empresa menosprezou por 

completo a proposta de AE apresentada pelo SINTAC, pois em relação ao nosso 

cláusulado argumenta sempre que as nossas propostas são extensas e não se 

adequam, prova disso são as atas elaboradas que demonstram uma total 

desconsideração pela nossa proposta. 

Pelo exposto, ao fim de duas reuniões chegou a hora de dizer basta pelo 

desrespeito aos trabalhadores e ao SINTAC.  

 

COMUNICADO RYANAIR / GROUNDLINK III                           30 Outubro 2018         
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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 

No entanto, afirmamos que a nossa posição à mesa é uma forma de exigir à 

Empresa que altere o comportamento e que haja respeito pelos Trabalhadores /  

Associados e estaremos sempre abertos à negociação pelo que, vimos informar 

que iremos solicitar a intervenção do Ministério do Trabalho para a continuação 

desta negociação com a mediação de elementos isentos nomeados pelo Ministério. 

Sendo o SINTAC uma instituição idónea, informarmamos que iremos realizar nas 3 

Escalas uma reunião com os Trabalhadores de modo a esclarecer toda a situação. 

Porto- Dia 8 de Novembro das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h00 na 

Delegação. (Rua da Botica 128 2º Sala 5) 

Faro- Dia 12 de Novembro das 11h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 (junto à sala 

de descanso da Groundlink III) 

Lisboa- Dia 14 de Novembro das 14h00 às 16h00 (Area de Check-in do Terminal 2 

junto ao acesso do Terminal de bagagem) 

 

 

 

 

 

 

 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 

http://www.sintac.pt/

