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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 
Comunicado Portway, ponto situação 

 

Vimos por este meio informar os trabalhadores da PORTWAY e associados do S.I.N.T.A.C. que após as 

reuniões na semana passada no Ministério do Trabalho, onde a empresa manteve a posição irredutível de 

não ceder no cumprimento do descongelamento de carreiras nem em qualquer outra das alterações em 

diversas matérias, apesar das tentativas do mediador, apenas cediam no regulamento da cláusula 39º.  

 

Responderam um redondo “NÃO” na cara do mediador à questão do subsídio de refeição continuar a ser 

opcional. A única preocupação da empresa era ter serviços mínimos transformados em “MÁXIMOS” para 

as greves, do qual apresentou folhas e folhas de voos (ALGUNS REPETIDOS) e o número de trabalhadores 

que precisavam (número de trabalhadores nunca existentes num período normal de trabalho), ao qual o 

S.I.N.T.A.C. respondeu “NÃO” a qualquer serviço mínimo.  

 

Na passada sexta-feira o S.I.N.T.A.C. reuniu no Ministério das infraestruturas com o Secretário de Estado 

adjunto onde expôs tudo o que se tem vindo a passar na gestão da PORTWAY/VINCI. Conforme saiu nas 

mais diversas agências e canais de notícias nesse mesmo dia, o Secretário de Estado comprometeu-se a 

intervir junto da administração da VINCI a fim de se chegar a um acordo imediato para cumprimento da ata 

final do A.E. em vigor, nomeadamente na progressão das carreiras. 

 

Em resposta ao comunicado que saiu ontem de outras estruturas Sindicais sobre duas matérias, 

estranhamos que essas mesmas estruturas sindicais que não são subscritoras do AE, na parte final do 

comunicado vêm defender o uso do cartão de refeição alegando que têm bom feedback 

“INACREDITÁVEL”!  Deviam ter “VERGONHA”, são estas mesmas pessoas que na empresa concorrente da 

PORTWAY são contra esta forma de pagamento; e ao mesmo tempo defendem com unhas e dentes as 

anuidades, mas na PORTWAY aceitam um acordo com o fim das anuidades entre outras perdas.  

 

Em resposta a NI 15 da PORTWAY não se deixem enganar, foi uma maneira de tentar dizer aos 

trabalhadores não façam greve pois já não vamos alterar estas duas situações. Ao mesmo tempo que 

dizem ser um acordo com os Sindicatos inclusivamente os não subscritores.  

 

Deixem de fazer os trabalhadores da PORTWAY de “BURROS”! 

COMUNICADO PORTWAY                                                                   26/12/2019                       
2627-12-2016 
 

http://www.sintac.pt/
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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 

O comunicado da PORTWAY, Greve / “o choradinho sobre os custos com o descongelamento” nada mais 

revela que uma grande preocupação da mesma. É preciso ter descaramento e coragem de quererem 

“tirar” cada vez mais aos trabalhadores, quando enchem cada vez mais os cofres. O que não foi revelado 

nesse comunicado é que este este ano já avançaram com números de 6 milhões de lucro para a PORTWAY 

e para a Vinci só este ano são estimados 300 milhões de euros de lucro do grupo em Portugal só com os 

aeroportos. 

 

Pensem no vosso futuro e nos vossos Direitos e não se deixem enganar.  

A união faz a força e juntos somos mais fortes. 

 

 
 
 
 
 
  
GREVE DIAS 27,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2019, NA EMPRESA PORTWAY HANDLING DE 

PORTUGAL S.A. NOS AEROPORTOS DE LISBOA, PORTO, FARO E FUNCHAL!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção 
 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 

http://www.sintac.pt/

