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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 
Novo ano, nova luta 

 

O SINTAC vem informar os seus associados e trabalhadores da PORTWAY, que na 
continuação dos desenvolvimentos das últimas semanas, em que a empresa tem vindo a 
aplicar, alterações e interpretações unilateralmente ao que está escrito e publicado no A.E. 
em vigor. Ao mesmo tempo não responde em conformidade às respostas do SINTAC 
refugiando-se no Código de Trabalho e querendo fazer “tábula rasa” aos direitos que os 
trabalhadores da PORTWAY adquiriram ao longo de quase 20 anos (com vista ao aumento 
dos seus lucros a fim de aumentar e distribuir prémios por um pequeno grupo). 
 
Assim sendo o SINTAC e com vista a proteger os seus associados e trabalhadores PORTWAY, 
vem anunciar Pré-aviso de Greve a partir do dia 1 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020 
ao abaixo mencionado: 
 
* Banco de Horas  
* Trabalho Extraordinário 
* Alterações de Horário 
* Fins-de Semana 
 
Caberá agora aos trabalhadores demonstrarem perante a PORTWAY o seu 
descontentamento e lutarem pelos direitos que tiveram ao longo de quase 20 anos e ao 
mesmo tempo decidirem se querem um futuro com Direitos sociais e Carreiras ou ficarem 
impávidos e serenos a assistir à perda de tudo isso e passarem a trabalhar para uma 
empresa do género “Trabalho Temporário” em que se usa os trabalhadores conforme for 
mais conveniente e se trabalha com muito poucos ”Direitos” e imensas “Obrigações”. 
 
O SINTAC vem ainda informar todos os seus associados e trabalhadores para não 
embarquem em boatos, ilusões ou teorias da conspiração e se informem perante os seus 
representantes delegados e dirigentes, antes de se precipitarem em conclusões erráticas 
sobre todas as matérias. 
 

A PORTWAY tem um A.E. em vigor e estamos dispostos a sentar e a renegociá-lo, mas para 
melhores condições, não para piores e para “TODOS” os trabalhadores da PORTWAY. 

 

 

A Direção 
 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 

COMUNICADO PORTWAY                                                                   16/12/2019                       
2627-12-2016 
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