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SIMA – SINTAC – SQAC –
SPdH

SITAVA – STHA

Governo “garante”
cumprimento do Protocolo!!
Após a assinatura do Protocolo de 28 de Agosto, muitas têm sido as reuniões com o CA TAP/SPdH, no
sentido de materializar o conteúdo do referido Protocolo, em toda a sua extensão!
Conforme anunciado, estes Sindicatos endereçaram um pedido de Audiência ao Governo, no passado dia
11 de Novembro, no sentido de explanarmos as nossas fundadas preocupações no que concerne ao
presente, bem como, ao futuro de todo o Grupo TAP.
Contudo, tendo em conta alguns desenvolvimentos desde então, designadamente o Parecer da
Autoridade da Concorrência datado de 19 de Novembro, que como se esperava, chumbou a
aquisição/manutenção de 100% do capital da SPdH, por parte da TAP, procedemos à alteração da ordem
de trabalhos que constava do referido pedido de Audiência.
Tal como o Protocolado, também a Autoridade da Concorrência, obriga a TAP a manter a SPdH, una e
indivisível, prefigurando um reforçar do principal objectivo da Greve de Agosto de 2009, ou seja a
manutenção dos postos de Trabalho.
Na Audiência, que durou cerca de 2 horas, o Governo reiterou a preocupação com a situação actual do
Grupo, em particular com a SPdH, mantendo o compromisso assumido no Protocolo (manutenção dos
postos de Trabalho), a par de um novo compromisso, no que concerne ao Processo de venda da SPdH,
obtivemos a garantia de que os Sindicatos serão informados em cada momento de todo e qualquer
desenvolvimento, no sentido de não nos serem apresentados, factos consumados!
Foram também transmitidas as nossas preocupações referentes ao cumprimento do Ponto 2 do
Protocolo, ou seja a não afectação da capacidade de produção da Manutenção e Engenharia da TAP,
através do envio de Aviões TAP da Frota 330/340, para a VEM, algo que só aconteceria se a prestação
de Serviço a Terceiros estivesse completamente agendada/ocupada. Os investimentos anunciados para
esta Unidade de Negócio, que até hoje ainda não foram postos em prática, também foram alvo de
transmissão e debate, uma vez que também constam do mesmo ponto do Protocolo.
O absurdo/ridículo que assistimos desde 2007, no INAC, no que diz respeito à emissão dos CAP’s,
também foi tratado na Audiência, tendo em conta que estão por emitir, já aprovados, 1100!? Deixámos
a prova (um E-mail do INAC com a desculpa, talvez??) de que os CAP’s – Certificados de Aptidão
Profissional, não são emitidos, imagine-se (!?) por falta de uma impressora para o efeito. Foi-nos
garantido intervenção imediata, esperemos que seja desta, pois há mais de 2 anos que foram
entregues os Processos de Candidatura.
As reuniões com a Administração da TAP/SPdH vão continuar, nos dias 11 e 21 de Dezembro de 2009.
Para o dia 15 de Dezembro às 11h está agendada uma Comissão Paritária, TAP/Sindicatos, para tratar
de alguns delitos de interpretação do A.E. no que concerne a algumas Evoluções na Carreira de
várias categorias Profissionais afectas a todo o Grupo TAP, entre outros!
Continuaremos a informar TODOS os Trabalhadores, quando e sempre que houver desenvolvimentos
e/ou informações relevantes!
Lisboa, 7 de Dezembro de 2009
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