
 
                                                                                Comunicado Conjunto nº2 

Greves Desconvocadas! 
Decorrente do principio de acordo alcançado, na passada sexta-feira, atingimos o 

pleno, no campo das garantias que estabelecemos como essenciais para a 
desconvocação das greves! 

 
Em resultado, das Assembleias Gerais de segunda e terça feira, SNPVAC e SPAC, 
respectivamente, onde foram aprovadas as matérias constantes do acordo de 
principio que assinámos todos, contudo, as mesma aprovação ficou condicionada, à 
questão da aplicação no Grupo SATA! 
 
Ao fim da noite de ontem (19 de Março) foram verificadas todas as prerrogativas, por 
um lado, do acordo de princípio assinado na passada sexta-feira com o CA TAP, por 
outro, das decisões emanadas das Assembleias Gerais já referidas. 
 
Tal como veiculado durante todo o dia de ontem nos media, o Governo Regional dos 
Açores, exortou o Governo da Republica, a clarificar por escrito que o acordado na 
sexta-feira entre nós e o CA TAP, não violava as normas do Orçamento de Estado de 
2013. 
 
Após intensos contactos, com todos os interlocutores, recebemos ao fim da noite a 
confirmação, bem como, o próprio documento esclarecedor das duvidas levantadas 
pelo Governo Regional dos Açores, consubstanciando o que havíamos – TODOS – 
assinado/acordado no dia 15. 
 
Face ao exposto, ficaram reunidas todas as estabelecidas condições, para 
desconvocarmos as greves agendadas para 21, 22 e 23 de Março de 2013. 
 
Como já referido, no Comunicado anterior (18 de Março), será criado (no espaço de um 
mês) um Grupo de Trabalho, composto por membros do Governo, da TAP e dos 
Sindicatos, para em conjunto trabalhar soluções que obviem clara e inequivocamente 
este problema em 2014 e seguintes… 
 
Congratulamo-nos – como não poderia deixar de ser – pela histórica união de TODOS 
os Sindicatos dos Grupos TAP e SATA, bem como, pelo histórico resultado 
produzido! As Tutelas e o CA TAP foram, sérias, consequentes e diligentes, 
contribuindo para este resultado! 

 

Lisboa, 20 de Março de 2013 
SE – SERS – SICONT - SIMA – SINTAC – SITAVA - SNE - SITEMA – SQAC – SNPVAC - SPAC - STHA 

TAP PORTUGAL 

PGA 

SATA 

 

SE – SERS – SICONT - SIMA - 

SINTAC – SITAVA – SNE -  

SITEMA - SQAC – SNPVAC – 

SPAC -  STHA 


