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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

Esclarecimento  
                 
 
 

Congratulamos com o comunicado da Empresa junto dos seus Trabalhadores, mas 
é pena que não seja para lhes comunicar que não existem aumentos salariais 
significativos há mais de 10 anos. Contudo, entendemos, que a  referida 
comunicação não passa de uma promoção gratuita que visa pressões e outros 
objetivos. 
 
Para o SINTAC, uma negociação não é a obrigatoriedade a uma assinatura de 
forma cega, muito menos para condições mais desfavoráveis para os 
trabalhadores, que já há muito esperam por aquilo que é seu por direito.  
 
Que fique bem claro que o SINTAC está de uma forma séria a defender os direitos 
dos trabalhadores, sem estarmos sujeitos a quaisquer objetivos menos claros, nem 
a agendas  que não passem pela real procura de melhores condições para todos os 
trabalhadores, que acima de tudo merecem o maior respeito, pela sua dignidade, 
pois são eles a maior contribuição da actividade da empresa. 
 
Por último, afirmamos que não assinamos esta revisão de AE dado o mesmo ser 
globalmente mais penalizador que o actual, nomeadamente em algumas matérias, 
como o fim das anuidades; aumento dos tempos de carreira; carreiras 
inexistentes para as mais diversas categorias; existência de carreiras fictícias para 
outras; aumentos de ordenados condicionados pelas contas da empresa; ou do 
ordenado mínimo nacional, entre muitas outras que estão na redacção final do AE o 
qual este sindicato não poderia aceitar, 
Defendemos sim um futuro com perspectivas de carreira e direitos. 
 
O SINTAC está conforme sempre esteve, disponivel para a negociação e para 
chegar ao melhor acordo possivel, respeitando a vontade dos seus Associados e 
Trabalhadores, mas por outro lado, exigindo na sua plenitude o cumprimento do AE 
em vigor. 
 

APENAS QUEREMOS UM AE MAIS FAVORAVEL! 
 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS 
TRABALHADORES 

 

A Direcção 

COMUNICADO GRUPO PORTWAY                                                   09/08/2019                       
2627-12-2016 
 

http://www.sintac.pt/

