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UM CAMINHO SEM RETROCESSO? 

 

. 
 
O SINTAC foi recebido no dia 21 junho pelo Secretário de Estado das infraestruturas, Dr. Hugo 
Santos Mendes. Nessa reunião o SINTAC apresentou de forma pormenorizada uma série de 
preocupações relativas ao clima laboral da empresa, designadamente, as que dizem respeito à 
falta de recursos humanos nas áreas operacionais, com potenciais efeitos ao nível da segurança 
operacional, aos parcos aumentos salariais e ao Acordo de Empresa. Na sequência dessa 
reunião ficou consensualizada a existência de um canal permanente de contacto com a finalidade 
de informar de todas as evoluções da situação em que vivemos. 
 
No dia 4 de julho, o SINTAC reuniu com o Presidente da CE, tendo elencado de viva voz todas as 
questões que preocupam os trabalhadores, nomeadamente a falta de Recursos Humanos nas 
aéreas operacionais, a segurança operacional, a atualização salarial em função da elevada 
inflação atual, a ausência de avanços na negociação do AE. 
  
A única resposta objetiva que obtivemos foi quanto à falta OPA´s - o Presidente alegou que 
nenhum Diretor dos aeroportos lhe tinha referido que tinha falta de OPA´s. 
 
Quanto à necessidade imediata e obrigatório de admitir um Supervisor OPS em Santa Maria, 
demos como prazo limite para resolver a situação, o dia 15 julho. 
  
Como dissemos em relação aos restantes pontos as respostas foram nulas, numa clara atitude de 
autismo face ao descontentamento e aos problemas que se sentem na empresa e nos 
trabalhadores de forma transversal.  
 
Numa palavra – para a empresa, os culpados do descontentamento e da inexistência da paz 
social são os trabalhadores e seus representantes. 
 
 
Quanto aos plenários, ontem terminamos no Funchal pelas 14:00H e hoje decorre mais uma 
reunião do AE. 
 
Concluímos dizendo que, lamentavelmente, pouco mais haverá a fazer em termos de diálogo e 
negociação face à inflexibilidade da Administração da ANA – Contudo, mantemos sempre a boa 
vontade e disponibilidade para que possa haver evolução no diálogo e se encontrem soluções, 
até ao último momento. 
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