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COMUNICADO SPdH Nº 01/2018__________________________________________

ACORDO SITAVA - GOVERNO CUMPRIDO NA
SUA PLENITUDE – Ponto 3 – contrato SPdH/TAP
Como é público o SITAVA assinou um acordo com o Governo, no passado dia 30
de Junho de 2016, que foi reiterado em 23 de Dezembro de 2016 e em 21 de
Setembro de 2017;
Volvido mais de um ano e meio, o referido acordo cumpre-se agora na sua
plenitude, através da concretização do ponto 3 (renovação do contrato de
handling SPdH / TAP).
Ao longo destes últimos meses fomos fazendo o acompanhamento próximo da
situação através de reuniões bilaterais com o Governo e, em particular, nas
últimas semanas, através de contactos permanentes com o Governo e com as
administrações da SPdH e da TAP, sendo hoje finalmente possível dar conta do
acordo entre as partes para a renovação por mais 5 anos (máximo legal).
Este acordo, permite também desbloquear o acordo de revisão salarial assinado
em 31 de Outubro (e cujo pagamento do meio v.b. já foi cumprido), sendo que
hoje mesmo foi publicado em BTE esse acordo com as novas tabelas salariais e
actualização do sub. Refeição, conforme pode ser confirmado aqui:
https://drive.google.com/file/d/1bxSr84Bqm1QjxoAeM4O9R7hy81f9Wsaz/view
?usp=drivesdk
Recordamos que o acordo de revisão salarial consiste em:
- pagamento do meio v.b. (já concretizado);
- rectroactivos de 1 de Agosto a 31 de Outubro, pagos numa prestação única;

- tabelas actualizadas(2017) com efeitos rectroactivos a 1 de Novembro;
- nova actualização de tabelas (2018) com efeitos rectroactivos a 1 Janeiro;
- aumento de 5% do subsídio de refeição, com efeitos a Janeiro 2018 (com e
sem cartão refeição)

Conclui-se assim um ciclo que muitos julgavam impossível:

- anulação do 3º operador e consequente atribuição das licenças à SPdH
- criação do CCT do handling e respectiva Portaria de Extensão
- regulamentação através do cabal cumprimento do Dec. Lei 275/99
- renovação do contrato SPdH/TAP
- acordo de revisão salarial, desbloqueando a contratação colectiva ao fim de
10 anos.

Uma palavra para todos aqueles que dão força ao projecto sindical do
SITAVA e que não têm parado de nos engrandecer. Sem a vossa força não
teria sido possível aqui chegarmos! Quanto mais fortes formos, maiores
condições teremos para atingirmos os nossos objectivos!
VEM FORTALECER A NOSSA LUTA, NO MAIOR SINDICATO DA AVIAÇÃO E
AEROPORTOS, SINDICALIZA-TE NO SITAVA!

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
2018-01-29

www.sitava.pt

A DIRECÇÃO

