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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

 
 

Reunião A.E. 
 

Visando eliminar o despedimento colectivo indiciado, decorreu hoje nova reunião 
onde a Portway concretizou algumas propostas de forma a poder objectivar a 
eliminação referido PDC.  
 
Assim divulgamos, sucintamente, as propostas entregues pela Empresa: 
 

 Estabelecimento de uma carga média horária de 40 horas semanais; 
Flexibilidade da possibilidade de entre 15 de Junho e 15 de Setembro  de 
variar até 20% mais e obrigatoriamente corrigido nos meses de Inverno. 

 O período normal de trabalho será de 8 horas diárias. 

 Só haverá horários fraccionados com aceitação voluntária do trabalhador e 
mediante uma compensação a estabelecer. 

 Foi proposto que o trabalho nocturno seja compreendido entre as 21h00 e 
as 06h00. 

 Para os trabalhadores que gozem até ao máximo de 25% das férias entre 
1 de Junho e 30 de Setembro terão direito a um acréscimo de 3 dias de 
férias a gozar entre o período de 1 de Outubro a 31 de Maio. 

 Não haverá mais de cinco dias de trabalho semanal. 
 
O SINTAC como vem afirmando desde a primeira hora em que foi anunciado o 
processo de despedimento colectivo (PDC) tudo fará para que não haja qualquer 
despedimento – DESPEDIMENTO ZERO pelo que tendo a noção que para 
evitar esta situação terá que ter em conta contrapropostas adequadas ao 
problema sem no entanto ir além dos limites da razoabilidade e das 
necessidades que sejam devidamente justificadas pela Empresa.  
 
Não deixaremos de no momento adequado e após apresentação à Empresa de 
divulgar aos associados as contra-propostas do SINTAC, lembrando que o limite 
tem sempre em conta a eliminação total do PDC. 
 
Nova reunião dia 23 de Junho. 
 

Mantém-te devidamente informado!  
O boato destrói, contacta sempre os Dirigentes / Delegados do 

SINTAC. 
 

SINDICALIZA-TE…..NO SINTAC 
A Direcção 

COMUNICADO PORTWAY                                                                   16-06-2016 
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