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AVALIAÇÕES 
 

Tomaram conhecimento estas ORT´s que, mais uma vez, a Portway decidiu de forma 

arbitrária avançar com as avaliações de 2020.  

 

Perante este cenário cumpre informar os trabalhadores que ainda na sequência das 

avaliações de 2019, estas ORT´s já tinham manifestado a sua discordância e ilegalidade 

que as mesmas representam, tendo inclusive sido efetuadas algumas diligências 

amplamente divulgadas anteriormente, entre as quais uma proposta que anulasse ou 

suspendesse todo o processo, evitando uma penalização injusta dos trabalhadores. 

 

Nesta sequência, a Empresa nunca deu resposta à nossa proposta e inconformados com 

a situação, solicitámos no dia 15/10/2021 uma reunião com o CA da Portway no sentido 

de solucionar o problema, tendo a mesma marcado uma reunião com as ORT´s para dia 

29 de novembro. Pasme-se que, entretanto, a Portway decide avançar com uma nova 

comunicação do resultado de uma suposta avaliação referente a 2020. Estranhamos a 

atitude da empresa em avançar com este processo tendo uma reunião marcada para dia 

29 e a empresa ter avançado com o processo quando primeiramente podia ter colocado 

o assunto e discutido com as ORT´s. 

 

Da nossa parte e da parte dos trabalhadores é inaceitável a forma como decorreram as 

avaliações de 2019 e incomportável serão estas avaliações de 2020. Avaliações que, 

apenas servem para um princípio: Bloquear na generalidade as progressões salariais 

dos trabalhadores.  

 

Dado que toda esta situação está a gerar um grande descontentamento generalizado 

dentro da Portway e perante as violações de todo este processo de avaliação e 

desempenho implementado pela própria empresa, estas ORT´s irão ouvir os 

trabalhadores em plenário nos dias seguintes à reunião com o CA marcada para dia 29 

de novembro, com as seguintes datas: 

• Plenário Portway Faro - Dia 30 novembro (local e hora a definir) 

• Plenário Portway Porto – Dia 2 dezembro (local e hora a definir) 

• Plenário Portway Lisboa – Dia 6 dezembro (local e hora a definir) 

• Plenário Portway Funchal – Dia 8 dezembro (local e hora a definir) 
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