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Do nosso ponto de vista, estas são as linhas que pretendemos que regulem a nossa actuação. 
 
A Direcção do SINTAC recentemente eleita e empossada no dia 06 de Março passado, e com 
representatividade em todas as Empresas do Sector Aeronáutico, está agora em condições de, 
na OGMA, apresentar a sua proposta de actualização salarial. 
 
 A OGMA, é uma grande Empresa, o que bastante honra também os seus trabalhadores, 
continuando a admitir novos trabalhadores e é apontada sistematicamente pela comunicação 
social, como Empresa modelo, apresentando lucros, margem de crescimento e até distribuição de 
dividendos aos trabalhadores. 
 
Assim, é por todos, e pelos trabalhadores em particular, reconhecido haver todas as condições 
para ajustamento/actualização salarial, que não acontece há 2 anos, pelo que o SINTAC em 
representação dos trabalhadores/associados, oportunamente, apresentará a seguinte proposta: 
 
- 3% de actualização salarial com efeitos a 1 de Janeiro de 2014 
 
- 15% de promoções/evoluções, no universo dos trabalhadores no decurso do corrente ano 
 
Esta proposta visa tão só aproximar os salários dos trabalhadores da OGMA aos valores pagos 
em Empresas congéneres, no mercado nacional. 
 
Conjuntamente não deixaremos de apresentar propostas que visem melhorar as condições de 
trabalho e de valorizar a acção da Comissão de Segurança e Higiene no Trabalho, no sentido de 
apoiar a mesma para o melhoramento da qualidade e quantidade, quer de fardamentos quer de 
cacifos, armários e balneários em condições adequadas; estaremos na linha da exigência da 
melhoria das refeições no refeitório, visando melhor qualidade e também melhor quantidade. 
 
 Chamamos a atenção de todos os trabalhadores e dos associados em particular, que temos já, 
para funcionamento em breve, uma sala no Edifício 15, 1º andar, para que de futuro, possamos 
atender e esclarecer todos aqueles que se nos dirijam, nesse local, às quartas feiras no período 
entre as 11h00 e as 16h00. 
 
Reafirmamos o SINTAC como um projecto sindical independente (não filiado em Centrais 
Sindicais) e absolutamente apartidário, em defesa permanente dos trabalhadores da OGMA. 
 

 
Por um sindicalismo democrático – independente – apartidário 

 
 


