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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 

 
PLENÁRIOS NOS AEROPORTOS 

 
 
 
 

Após um ano em negociação do AE, sem nenhuns resultados concretos e visíveis, bem como 
uma «não» negociação dos aumentos salariais, torna-se patente o total desrespeito da empresa 
em relação aos trabalhadores e seus representantes. 

 

Desde logo em sede de tabela salarial porque a ANA impôs um ato de gestão com valores 
inaceitáveis e, pasme-se, que ficam aquém da sua última proposta em sede negocial, em 
manifesta atitude de provocação e desprezo pelos trabalhadores. 

 
O SINTAC pediu uma conciliação, sem qualquer avanço, e acaba de pedir a Mediação – 
levaremos este processo até às últimas consequências. 

 
O desrespeito estende-se ao ato unilateral de suspensão da contribuição para o fundo de 
pensões, à pressão para aceitar um texto de AE altamente lesivo para os trabalhadores, à 
permanente falta de trabalhadores, especialmente nas áreas operacionais, dos Socorros e 
Operações Aeroportuárias, podendo estar em causa a própria segurança aeroportuária, entre 
outros atos praticados ao arrepio das mais elementares regras de boa gestão de recursos 
humanos, apesar da boa vontade e seriedade dos trabalhadores ao aderirem aos cortes de 
salário e tempo de trabalho, conforme solicitado pela CE e ao manterem, até ao limite, o diálogo. 

 
A estes factos junta-se a forma como a média da SAD foi desenhada, tendo apenas servido para 
retardar progressões. 

 

Face a todo este lamentável cenário, de que não há memória na história da ANA e face à mais 
que evidente recuperação de resultados positivos, urge tomar uma posição que abranja todos os 
trabalhadores da ANA, SA, com vista a pôr fim a esta «guerra» unilateralmente iniciada pela 
Administração da empresa contra os seus trabalhadores. 

 
Como tal, vamos iniciar plenários durante as próximas semanas nos aeroportos nacionais e, 
definir qual o percurso e posições nacionais a tomar, nas seguintes datas: 

 
- Aeroporto da Horta dia 17 junho—11:00H 
- Aeroporto de Ponta Delgada dia 20 junho—10:30H 
- Aeroporto do Porto dia 21 junho—10:30H 
- Aeroporto de Lisboa dia 23 junho—14:00H 
- Aeroporto de Faro dia 28 junho—14:00H 
- Aeroporto Santa Maria dia 1 julho—10:30H 
- Aeroporto do Funchal dia 6 julho—14:00H 

 

ASSOCIA-TE NO SINTAC 
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