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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

Descongelamento 
 

O S.I.N.T.A.C vem informar os seus associados e trabalhadores da PORTWAY que após 
3 anos de sacrifício chegou a altura de finalmente os trabalhadores serem 
recompensados desses mesmos sacrifícios. 

Os arautos da desgraça muito disseram sobre a posição do S.I.N.T.A.C na defesa da 
decisão tomada pelos trabalhadores, pois se de muitos depende-se este dia, o 
mesmo não teria chegado. 

Apesar de tudo isto Novembro chegou, o mundo não acabou e os trabalhadores 
receberam uma parte do que lhes é devido. 

Finalmente após 19 anos de existência da PORTWAY os trabalhadores têm uma 
palavra a dizer na vida desta empresa, pois são eles que garantem a sua subsistência. 

O S.I.N.T.A.C vem afirmar ainda que o descongelamento para contagem de tempo 
para evoluções de carreira se iniciou em Janeiro de 2019 conforme a ata final 
publicada em BTE de Agosto de 2017. Caso os trabalhadores tenham atingido 
entretanto o tempo que lhes faltava para a subida de nível, a empresa a partir deste 
mês terá de os evoluir automaticamente para o nível seguinte. 

Mais informamos os associados que deveriam ter evoluído já em Novembro e não 
lhes tenha sido paga essa evolução de carreira, para enviarem por escrito de imediato 
para a Direcção de Recursos Humanos da Portway, o porquê do não pagamento do 
nível devido e nos informem de imediato. 

O S.I.N.T.A.C lutará ao lado dos trabalhadores seja onde for, para que o A.E. e os 
direitos dos trabalhadores sejam cumpridos e não sejam alterados através de novos 
instrumentos de regulamentação ou interpretações unilaterais. 

Mantenham-se atentos a quaisquer movimentações e informem os delegados e 
dirigentes do S.I.N.T.A.C. 

 

A Direcção 
 
 
 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 

COMUNICADO PORTWAY                                                                   27/11/2019                       
2627-12-2016 
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