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Apo e esta Pettç~o. Ass ne e divuI~ e O seu apoio e muito mportante

Su nsâo da aprovação do projecto de diploma que visa su sti ir o DL ~ssrnaram a petiçao
139/2004 A
Para. Exmo. Senhor Presidente da Assemb e a da Re ubka •~FII PESSOAS
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Fo pub icado na Separata do STE n° 14, de 18 de Junho. um Projeto de Dec eta- ei que estabelece os mites do
tempo de voo, do tempo de servco e os requisitas do repouso do pessoa móite da aviação ci e que visa a terar o
DL n° l3Çr2004 de 5 de Junho

~4TemuiiIogw~Jte? ~neO regime propos~o e que esta para apreciacao publica ateS de Ju ho proxuno representa uma ignominiosa a’ronta ~._ ~

às condições de trabalho dos TRIPULANTES de CAS NE. nomea arnente no que tange às exigêr cias em ma ena
de seguranca e sat~de referentes a repouso po possibilitar a consecutividade dos peri’odos noturnos e d u r os
tempos obr,~atários de descanso
Por ‘orca dos pnnc(ptos consagradc.s na Constituição da República Portuguesa no Códgo do Traba ho e os Acordos
de Empresa vigentes as companhias aéreas estão adstritas ao deve geral de proporc oiiar aos seus ~raba hado es ,)ShZ1 IdO P~SOaI d~
boas cond cões de traba bo do pano de vista f sico e moral, bem como aos deveres espec as reren es a natu e~.a Vixi cL~
da atividade aérea, de adotar as medidas adequadas a prevenir nscos endo em conta po um lado a p oiecào da O CO4~CW/o.~

segurarça e saIs e dos Tripu antes e, por outro Lado a segurança de 00

O transporte aeieo tem subjacente o cumprm’iento de elevados padrâes de segurança como objetivo e prever r a
ocorrência e acídenes, ricidertes graves e incidentes aeronáuticos
As medidas rest itivas de repouso insertas neste Projeto de Decreto lei acar etam ss m g aves consequên p ra
a segu ança e saude dos Tripulantes mas também e sobretudo, para a seguranca e voo
Pelo que se impõe a imediata suspensao da aprovação deste projeto de d p orna enquanto não fo em supndas as
insuficiências dessa regulamen~ação. contemplando condições de descanso e limites de tempos de voo que
garantam o objetivo de máxima seg-~ranca reformulando-se determinadas disposicZies com vsta a urna maior
precisão na cainporente de epousa do pessoal navegante, como compensação da fadiga acumulada
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