
 
 
 

 

UGT APOIA A LUTA DO PESSOAL DE VOO  

 

A UGT manifesta o seu apoio à luta do SNPVAC (Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da 

Aviação Civil) que apresentou um pré-aviso de greve de 4 dias na TAP que será levada a cabo 

nos próximos dias 30 de Outubro, 1 e 30 de Novembro, e 2 de Dezembro. 

O SNPVAC e os seus associados esgotaram a paciência e a boa vontade. Não podem tolerar 

mais que se continue a violar contínua e reiteradamente as regras laborais básicas 

estabelecidas no Acordo de Empresa vigente celebrado entre a TAP e o SNPVAC. 

Esta sistemática violação dos mais elementares princípios da negociação colectiva, tem-se 

traduzido num total desrespeito pelos direitos dos tripulantes de cabine com o agravamento 

sistemático das suas condições de vida e de trabalho.  

A TAP e a sua administração não podem continuar a menosprezar e retirar mérito aos esforços 

dispendidos pelos seus trabalhadores em prol da empresa e da sustentabilidade económica 

necessária para assegurar o seu crescimento e competitividade. 

Assim com grande firmeza, o SNPVAC leva a cabo esta jornada de luta para que o Acordo de  

Empresa seja cumprido integralmente, para que os direitos das trabalhadoras lactentes sejam 

respeitados e para que sejam retiradas as faltas injustificadas (com perda de retribuição) aos 

tripulantes que se limitaram a cumprir o disposto no AE e, ainda assim, foram alvo de 

processos disciplinares e de acções persecutórias. 

Esta é uma greve que merece o total apoio da UGT e que deve merecer também o apoio de 

todo o movimento sindical, em especial dos restantes trabalhadores e sindicatos da TAP. 

A delapidação de uma das grandes empresas estratégicas do nosso País, com vista à sua 

privatização, não pode ser feita com a violação sistemática dos contratos celebrados com os 

seus trabalhadores. 

Os Acordos e os direitos dos trabalhadores são para respeitar. 

 

Lisboa, 29 de Outubro de 2014 

O Secretariado Executivo 

 

 


