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PORTWAY  SIMAMEVIP – SINDAV - SINTAC             
SITAVA – STHA - STAMA  

Encarar a Realidade (!) com muita 
Responsabilidade, mas também,  

com Esperança - no futuro! 
As Organizações Representativas de Trabalhadores (Sindicatos e CT), reuniram hoje 
de manhã com a administração da Portway, tendo-nos sido comunicado o recurso 
imediato às medidas excecionais e temporárias publicadas pelo Governo nos últi-
mos dias, com vista a assegurar a proteção da manutenção dos postos de trabalho 
(suspensão temporária do contrato de trabalho, ou redução temporária do período 
normal de trabalho). 

Tal recurso é, obviamente, decorrente do facto de a actividade ter diminuído 
abruptamente, conforme está à vista de todos, no cenário desolador que encon-
tramos nos aeroportos nacionais. 

Apenas serão efetuados os voos repatriamento, cargueiros e todos os necessários, 
tendo em conta a situação que estamos TODOS a viver, na Portway, em Portugal e 
no Mundo TODO! 

De um total de 1.744 Trabalhadores, 511 Operacionais e Áreas de suporte ficarão 
ao Serviço, em todos os Aeroportos onde a Portway opera, com uma redução tem-
porária do período normal de trabalho (e consequente salário) de 20%. 

Perante esta situação, propusemos que os trabalhadores que ficam a assegurar a 
Operação não sofram nenhuma redução, algo que, esperamos possa acontecer já 
no mês de Maio. 

A TODOS os 1.196 Trabalhadores, em regime de suspensão temporária do contrato 
de trabalho, será retirado 1/3 da sua remuneração fixa mensal bruta. Os 2/3 
serão pagos pela Empresa, no momento habitual, como sempre. 

Os restantes 37 Trabalhadores, nomeadamente Directores, Chefias Operacionais e 
outras funções na sede, terão uma redução voluntária de 20% no PNT (e respectivo 
salário), à semelhança dos administradores. 
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Na prática, o que significa suspensão temporária do contrato de trabalho? 

Trata-se de uma suspensão – temporária - do contrato de trabalho, em que o Tra-
balhador perde 1/3 da sua remuneração fixa mensal bruta (a soma de todas as 
rúbricas fixas mensais, as que são pagas 14 vezes/ano). 

 

Quem paga os 2/3 da remuneração fixa mensal bruta (bem como 2/3 do período 
normal de trabalho reduzido - 20% -) ? 

A Empresa paga ao Trabalhador. A Segurança Social pagará à Empresa (até 28 de 
abril) 70% do valor, ficando 30% a cargo da Empresa. 

Que impostos serão pagos pelos Trabalhadores? 

Como é a Empresa que paga aos Trabalhadores, são efetuados os descontos de IRS 
e TSU com base nos 2/3 brutos. 

Quanto tempo pode durar? 

Períodos de 30 dias, com possibilidade excecional de renovação por períodos iguais, 
até ao máximo de 90 dias. (Regime simplificado - Decreto-Lei 10-G/2020 de 26 - 
com as alterações publicadas a 28 - de março) 

Há alguma probabilidade da suspensão temporária do contrato de trabalho ser 
renovada? 

Sim. A probabilidade de ser renovada para o mês de Maio, é muito elevada, i.e. 
quase certa. 

O Trabalhador perde antiguidade? 

Não. Não há perda de antiguidade. 

O Trabalhador/Cônjuge e filhos perdem o acesso ao Seguro de Saúde? 

Não. Mantém-se ativo e em vigor para todos. 

O Trabalhador está de férias, continua ou suspende? 

Segundo a Empresa nos informou, as férias planeadas para Abril serão tidas em 
conta para todos os trabalhadores, sendo que tal resultará, nos casos de suspensão 
do contrato, numa redução de dias em lay off. 
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Como será feita a comunicação aos trabalhadores sobre a sua situação? 

Todos os trabalhadores serão individualmente notificados da sua situação durante 
o período do lay-off, tendo os Sindicatos sugerido que possa haver rotatividade nos 
meses seguintes, algo que a Portway ficou de analisar, também em função da evo-
lução da retoma da atividade. 

Quais são as ajudas concretas à Portway, que emanam da proteção da manu-
tenção dos postos de trabalho? 

Desde logo,  

i) o não pagamento da totalidade da massa salarial mensal,  

ii) a isenção do pagamento da TSU enquanto durarem as ajudas,  

iii) o diferimento do pagamento de vários Impostos e no fim,  

iv) verificada que esteja a condição de não ter havido despedimentos, a Portway 
receberá a título de incentivo à retoma da atividade económica, o equivalente a 
uma RMMG “um salário mínimo (€635)” por cada Trabalhador abrangido pelos 
apoios, entregue de uma só vez. 

Haverá outro tipo de ajudas para todo o sector da Aviação em Portugal? 

A ANAC, mandatada pelo Governo, está a recolher dados e recomendações/suges-
tões sobre a situação actual de cada Companhia Aérea Portuguesa, bem como de 
todo o sector de Assistência em Escala em Portugal, esperando-se desenvolvimen-
tos em breve! 

Esperamos – sinceramente - que haja um plano nacional, para todo o sector, con-
sequente e efectivo que, executado, responda concretamente às reais necessida-
des, com ou sem o envolvimento da União Europeia. 

Hoje, ninguém sabe, em Portugal e no Mundo, quanto tempo durará esta situação, 
por isso estaremos TODOS (nós Sindicatos representativos na Empresa) em perma-
nente contacto com a PORTWAY, para avaliar em cada momento a situação. 

 

Contem connosco, contamos convosco! 

 
Lisboa, 06 de abril de 2020  
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