Comunicado 8/2019

5 de Junho de 2019

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIREÇÃO DO SIPLA
- Por correio eletrónico –

Prezados(as) Associados(as),

Celebramos hoje o segundo aniversário do SIPLA. Nesta data festiva do nosso Sindicato, impõe-se um balanço
da atividade do último ano e, também, uma projeção conjunta do rumo para o ano que se avizinha.
O ano que passou foi repleto de desafios. Na estratégia para enfrentar as incertezas e adversidades, a Direção e
os Associados demonstraram de forma invulgar o espírito de união que sempre nos caracterizou. Foi assim no
passado, é assim no presente e será, sem dúvida, desta forma que vamos enfrentar os desafios do futuro.
No balanço do último ano, os factos falam por si: assinámos o nosso Acordo de Empresa, dotámos a Instituição de
estabilidade financeira, lançámos o nosso site, personalizámos a nossa Sede e, sobretudo, criámos uma
identidade e cultura sindical sem precedentes na nossa classe profissional. A confiança em nós, a seriedade do
nosso trabalho e a forma e o estilo de liderança do nosso coletivo, fazem com que haja uma identificação plena
pelo trabalho realizado. Neste momento somos 135 Associados inscritos, dos quais 124 são Associados efetivos.
É um número expressivo no nosso universo e de mês para mês continua a aumentar. A todos, o nosso profundo
agradecimento pela vossa confiança.
A dinâmica do nosso setor de atividade é profunda e os objetivos para o próximo ano têm que estar à altura.
Enquanto aviadores, sabemos o que é falar de gestão de riscos e estamos preparados para os enfrentar. No
campo interno e de forma a completarmos o nosso manifesto eleitoral, neste último terço de mandato, vamos
lançar as bases para implementar o “Fundo Solidário SIPLA”. Este projeto será brevemente apresentado aos
Associados e pretende alocar parte dos recursos financeiros do SIPLA não só à nossa comunidade, mas também
à sociedade. Numa fase preliminar, é nossa intenção dedicarmos dois dias por ano ao serviço de voluntariado e
deixar o nosso contributo àqueles que mais necessitem.
Seguidamente, vamos iniciar a segunda fase de aperfeiçoamento do nosso site colocando à disposição toda a
legislação relevante do sector, bem como informação jurídica da maior importância, à distância de um clique.
Também internamente, estamos a terminar a formação de apoio administrativo e horários de funcionamento da
nossa sede, para prestarmos um serviço melhorado aos nossos Associados. Em breve daremos conta destes
desenvolvimentos. No último trimestre deste ano, contamos finalizar os protocolos para realização e preparação
da prova de Inglês Aeronáutico, bem como com instituições bancárias e do setor automóvel.
Por último, gostaria de vos endereçar uma palavra de grande admiração e respeito pelo vosso enorme contributo
no trabalho desenvolvido e que teve um grande impacto na nossa classe. A grande pergunta que vale a pena
colocar neste momento e que sei que é tema para uma reflexão conjunta: poderemos aspirar a mais? A resposta
a esta pergunta é-nos transmitida por colegas externos ao SIPLA e chegou o momento de a trazermos à
discussão. O SIPLA é reconhecido no meio e, começa a ter condições para, de uma forma ponderada, refletir
sobre a possibilidade de, num futuro próximo, admitir Associados de outras Empresas através da alteração dos
seus Estatutos e, desta forma, tornar-se uma alternativa credível no panorama sindical da classe. Este é um dos
desafios para o próximo ano.
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Quanto às incertezas inerentes ao nosso futuro, gostaria de vos reiterar o nosso empenho e dedicação para mais
um ano de atividade às causas dos Pilotos da Portugália. Foram dois anos de trabalho árduo, mas extremamente
enriquecedores.
Não desviaremos o foco da nossa meta!
A todos vós, lançamos o desafio de nos acompanharem por mais um ano!
A todos vós, desafiamos a voar mais alto!

Bons ventos e melhores voos,

_____________________________________
Daniel Luís Fernandes de Paula
Presidente da Direção do SIPLA
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