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Comissão de Trabalhadores – SATA Internacional 

 Margarida Valério 

 José Alberto Morgado 

 

 Vice-Presidente Fernando Virgílio 
Macedo (PSD), que presidiu; 

 Cristóvão Norte (PSD) 

 Ricardo Bexiga (PS) 

 Pedro Coimbra 

 Heitor de Sousa (BE) 

 Bruno Dias (PCP) 

1 de Junho de 2018 

Gravada vídeo 

 

Exposição de Motivos Questões colocadas pelos Deputados 

 José Alberto Morgado interveio: a SATA Internacional foi criada em 2015; 
preocupados com a gestão e situação financeira, referindo o processo de 
privatização em curso; cerca de metade dos Trabalhadores não está incluída 
no caderno de encargos da privatização, incluindo sobretudo em S. Miguel; 
Ocean Air e SATA Internacional com 8 aviões com objetivo internacional, 
mas tem estado sempre em contraciclo; referiu-se ao plano estratégico 
2015-20, abandonado, estando mais de metade dos Trabalhadores em 
Lisboa.  

 Margarida Valério interveio: como Comissão de Trabalhadores querem 
defender os postos de trabalho e estão preocupados sem informação do 
Conselho de Administração; referiu-se ao plano estratégico, lembrando que 
o 1º Conselho de Administração deixou situação financeira confortável; o 
Conselho de Administração anterior ao atual apontou para a extinção da 
frota e há 1 avião parado, explicando situação dos aviões, entregando 
documentação; em 4 anos já estão com 4 planos estratégicos com grandes 

 Vice-Presidente Fernando Virgílio Macedo (PSD) – deu boas vindas e 
enquadrou audiência. 

Interrogou sobre trabalho em S. Miguel e em Lisboa; manifestou-se 
preocupado com acontecimentos relatados e perguntou se fizeram reuniões 
com Conselho de Administração.  

 Deputado António Eusébio (PS) – informou que CEIOP estará nos Açores e 
fará perguntas sobre esta situação junto do Governo Regional e da ALRA; 
lembrou consequência da liberalização do mercado na situação da SATA; 
perguntou quanto a soluções prioritárias. 

 Deputado Bruno Dias (PCP) – referiu-se à informação complementar agora 
recebida; considerou que não está em causa apenas questão própria do 
Governo Regional, mas também de ligação territorial, que também é 
competência CEIOP; lembrou situação similar passada com a TAP, de 
instabilidade; referiu que PCP propôs que na visita aos Açores haja reunião 
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oscilações, e ultimamente dispensaram 9 tripulações de pilotos, depois 
realocados a outros destinos; hoje a SATA contratou 2 companhias para 
fazer voos, deixando tripulações em casa; referiu que 63 tripulantes estão 
em casa, mas que SATA contratou 44 tripulantes novos, havendo pessoas só 
com 2/3 voos mensais, e a falta de material para servir em executiva; a SATA 
está sem cash-flow, mas alugou outros aviões noutras companhias, mesmo 
com tripulações em casa. 

 José Alberto Morgado referiu diversa informação sobre voos, 
nomeadamente charters (abandonados), tendo pedido documentação, 
notando que a empresa não a fornece; por vezes, com Pessoal em 
assistência em S. Miguel vai tripulação de Lisboa fazer voo lá, o que é 
incompreensível; entretanto, abriu e reforçou rota para Boston e Toronto, 
que a SATA abandonou; questionou a razão desta gestão, que já levou à falta 
de fornecimentos em Lisboa, também havendo recusa de hotéis por não 
pagamento. 

 

com a SATA e lembrou que Deputado Regional na ALRA já considerou a 
privatização um erro; referiu-se à defesa dos postos de trabalho, mas nas 
condições atuais. 

 Deputado Heitor de Sousa (BE) – pediu informação sobre o plano 
estratégico, em diálogo com Vice-Presidente Fernando Virgílio Macedo 
(PSD); está disponível para suscitar as questões levantadas à SATA na visita 
aos Açores ou, em alternativa, ouvir a SATA em audição na AR; considerou 
haver violação da lei por a SATA não dar trabalho aos Trabalhadores e 
mesmo gestão danosa, podendo haver queixa na Autoridade para as 
condições do Trabalho; perguntou sobre a situação dos Trabalhadores de 
Lisboa não abrangidos no processo de privatização e sobre causa de atrasos 
e falhas nos voos. 

 

 

No final, Vice-Presidente Fernando Virgílio Macedo (PSD) agradeceu 
informação e perspetivou visita aos Açores e reunião com a SATA. 

 

Respostas às questões dos Deputados:  

José Alberto Morgado e Margarida Valério responderam consecutivamente: 

- Trabalhadores – Continente 330 e ponta Delgada 314; 

- tem havido reuniões com Conselho de Administração, mas só há 7 atas e já fizeram 23 reuniões; 

- mesmo em reunião a informação não é prestada; 

- relataram mudança de logotipo Azores Airlines com novas despesas e posterior reposição; 
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- a Comissão de Trabalhadores esteve sempre disponível para ajudar a Administração da SATA, mas nunca conheceu projetos das Direções de serviço SATA; 

- soluções são o planeamento e Pessoas com competência nos lugares, e vogais financeiros têm que permanecer (1/6 meses e 2/9 meses), responsável do 
Pessoal está demissionário e Presidente do Conselho de Administração está de baixa; 

- acordos de empresa e postos de trabalho – há conflito quase permanente com Sindicato de cabine, explicando, havendo pré-aviso de greve, nomeadamente 
quanto à sala de assistência em Ponta Delgada; 

- Trabalhadores no caderno de encargos não está em anexo; 

- greve anunciada é por a lei não estar a ser cumprida; 

- referiu que as companhias contratadas Blue Air é romena e Air plus ultra é espanhola e não falam português, e vêm fazer as rotas da SATA; 

- quanto aos privatizados, 49% são Iceland Air; 

- queixa na Autoridade para as condições do Trabalho ainda não foi feita por estar prevista reunião com Secretária Regional no dia 5; 

- parâmetro da pontualidade é muito pobre em 2016, e em 31 Maio 2018 mantem-se, mesmo com equipamentos novos.  

 

Deputado Fernando Virgílio Macedo 

Vice-Presidente da Comissão 


