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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 
 

INFORMAÇÃO  
 

Hoje, dia 8 de Novembro 2018, reuniu o SINTAC com CEO do Grupo Vinci Airports em 
Portugal Sr. Thierry Ligonnière, ao qual fizemos chegar as nossas preocupações 
relativamente ao que se tem passado na Empresa Portway, nomeadamente: 

Foi relembrado ao CEO da Vinci que ao fim de 2 anos de vigência muito pouco do A.E 
tem sido cumprido pela Empresa e que de forma sistemática tem gerado diversos 
incumprimentos por parte da Empresa nas diversas Escalas, resultando um 
perfeitamente evitável degradar das condições de trabalho. Pelo exposto o CEO 
demonstrou a sua preocupação, pois afirmou não ser esse o princípio pelo qual se 
rege o Grupo Vinci.  

Questionámos o CEO quanto ao descongelamento das carreiras a Janeiro de 2019, 
conforme previsto na ata final do Acordo de Empresa, ficando o SINTAC a aguardar 
resposta. 

Por parte do CEO foram acolhidas todas as nossas preocupações de uma forma 
global, reiterando ser importantes as preocupações apresentadas pelo SINTAC 
ficando o mesmo de verificar e clarificar as situações relatadas.  

Por último, informamos os nossos Associados que o SINTAC está consciente e em 
perfeita sintonia das irregularidades que tem marcado os últimos tempos nas 
diversas Escalas, nomeadamente, pela ausência de tempos de refeição e descanso 
nos tempos previstos no Acordo de Empresa; pela evidente falta de pessoal em 
diversos sectores que culmina no excesso de tarefas; pela falta dos horários a 90 dias 
conforme o Acordo de Empresa, pelo que, brevemente voltaremos ao contacto de 
forma a reunir sectorialmente os Associados para em conjunto fazermos um ponto 
de situação em todas as áreas. 

 
 
 
 

A Direção 
 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 
 

COMUNICADO PORTWAY                                                                   08/11/2018                       
2627-12-2016 
 


