Comunicado 10/2021

5 de Junho de 2021

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

Caros(as) associados(as),

Celebramos hoje o quarto aniversário do SIPLA.

Nesta data especial para o SIPLA, continuamos a constatar a extrema importância que tem a
existência do nosso sindicato. Sem ele, estaríamos uma vez mais, fragilizados na defesa dos
direitos dos pilotos da Portugália.

Mais do que um Sindicato, somos um grupo de Pilotos sem interesses político-económicos, a lutar
pelo nosso futuro, a lutar pela justiça e igualdade dentro de um grupo, o que não acontecia antes
da criação do SIPLA.

Desde os primeiros passos do nosso SIPLA, o maior destaque que podemos salientar é sem dúvida
a participação ativa no quotidiano da empresa, que envolva os seus pilotos, no rumo do grupo
TAP, deixando deste modo de estarmos dependentes de terceiros ou de quaisquer possíveis
conflitos de interesses nas tomadas de decisão.

Olhando para o momento atual da nossa sociedade e particularmente do nosso setor, não poderia
deixar de partilhar convosco a minha opinião sobre o futuro:
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Tendo em conta o contexto em que a aviação se encontra tanto a nível global, como a nível
nacional e em particular o Grupo TAP, temos que encarar esse mesmo futuro considerando
importante, quiçá, essencial, uma união nunca antes vista dentro da classe de Pilotos, com a
consciência que a única forma de impedir os atentados à integridade dessa mesma classe, será
unir fileiras, criar sinergias, fazer concessões, nunca esquecendo os direitos individuais, mas
sempre almejando o bem mais importante que é o reconhecimento e a sobrevivência da nossa
profissão.

Obviamente que nada disto seria possível sem a força, resiliência e capacidade de trabalho de
todos os associados, a todos deixo uma palavra de agradecimento e um apelo ao foco e união (que
sempre nos caracterizou) na constante procura de estabilidade da nossa empresa e das nossas
carreiras, que como todos bem sabemos já tantas vezes “ameaçadas”, nunca nos deixando afetar
pelas adversidades, externas ou mesmo internas.

Saudações Aeronáuticas,

__________________________________

João Contreiras Leão
Presidente da Direção do SIPLA
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