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COMUNICADO SPdH Nº 13/2016__________________________________________ 

PLENÁRIO/CONCENTRAÇÃO  

05 DEZEMBRO – 11:00 (Frente à ANAC) 

Ontem enviámos um pré-aviso de greve à SPdH, para a realização de um 
plenário/concentração no dia 05 de Dezembro entre as 11:00 e as 14:00 à porta da ANAC. 

E porquê à porta da ANAC ? Porque a ANAC, na pessoa do seu presidente, Luís Ribeiro, 
tem vindo a ser um grande obstáculo a todo o trabalho que estamos a desenvolver, 
nomeadamente: 

- é contra a certificação profissional (porque não podemos comparar handling com TMA ou 
Pilotos). 

- é contra a definição de recursos mínimos (porque isso punha em causa a livre 
concorrência) 

- licenciou ilegalmente a Ryanair e a Groundlink com as consequências que se conhecem 

- é um entrave ao acordo que assinámos com o governo 

- arrasta há meses o parecer sobre a reversão parcial da privatização da TAP, cuja previsão 
já passou para 2017, o que se reflecte na não renovação do contrato da SPdH com a TAP. 

Como todos sabem, foi anunciada a venda das Lojas Francas à Vinci. Essa venda estava 
no projecto da BCG, e demonstra claramente que o projecto está em execução e a todo o 
vapor. O projecto da BCG que visa transformar a TAP numa low cost, em que os 
trabalhadores sejam também eles low cost. Sabemos o que o projecto prevê para o handling 
e isso é altamente preocupante. O governo nada faz, escudando-se na falta de decisão da 
ANAC... 

Assim sendo e porque a resposta tem que ser imediata, faremos um plenário no dia 5, entre 
as 11h e as 14h, em frente ANAC. Nesse plenário daremos também informações 
relacionadas com o futuro Contrato Colectivo de Trabalho. 

VEM FORTALECER A NOSSA LUTA, NO MAIOR SINDICATO DA 

AVIAÇÃO EM PORTUGAL! SINDICALIZA-TE NO SITAVA! 

           UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
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