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Temos acordo
Na sequência das negociações entre o Sintac e a ATM mediadas pelo Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, foi ontem concluída com sucesso a negociação entre as partes
para a suspensão das greves decretadas para os Aeroportos da Madeira (Funchal e Porto Santo).
É importante dizer que esta suspensão das greves, como o próprio nome indica, não é definitiva e
a não realização vindoura de outra paralisação dependerá do cumprimento por parte da ATM do
acordo ora alcançado até 1 de agosto de 2022.
Nestas duras negociações com a ATM foi possível consensualizar o seguinte:
“Pelo presente Protocolo, a Empresa compromete-se a que até 1 de agosto de 2022 aumentará a
dotação de OSEAS para 31 operacionais, garantido assim os trabalhadores necessários ao
funcionamento do Aeroporto de Porto Santo.
As partes concordam em iniciar a negociação por forma a definir o formato de escala a adotar
pela empresa a partir de 1 de agosto de 2022. O SINTAC junta ao presente protocolo uma
proposta de escala, elaborada pelos trabalhadores, sem afastar outras soluções resultantes do
diálogo com a empresa (ANEXO I). A empresa consultará, ainda, o SINTAC em relação ao
formato de escala a adotar pela empresa a partir de 1 de julho de 2022.”
Com a integração de todos os elementos em formação de forma a colmatar as falhas de pessoal,
será criado um horário que resultará de acordo entre os trabalhadores e a Empresa.
Por outro lado, o horário a ser aplicado no próximo mês será fixado após consulta ao Sindicato,
garantindo-se, assim, uma participação igualitária no esforço de manter as equipas a laborar até
31 de julho.
O Sintac manter-se-á atento ao efetivo cumprimento do ora acordado e não aceitará qualquer
violação do acima exposto, em defesa dos trabalhadores.
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