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COMUNICADO / NOTA INFORMATIVA 

 

Tendo em conta que estamos a chegar ao fim do ano de 2021, começamos por informar 
todos os nossos associados e trabalhadores do universo ANA, que já foi enviado à 
Comissão Executiva o ofício com a nossa proposta para a revisão das tabelas salariais, 
para o ano de 2022, que abaixo apresentamos: 
 
• Atualização salarial de 3,95% na tabela salarial e cláusulas indexantes; 
• Atualização salarial de 3,95% do regime de disponibilidade e assistência; 
• Subsídio de refeição no valor de 200€ para todos os aeroportos. 
 
Realçamos ainda que, apenas no ano 2020, a ANA, não apresentou resultados 
operacionais e financeiros positivos, devido à crise por todos nós conhecida. Contudo, 
também é verdade que os resultados de 2019 foram extraordinários em que foi o melhor 
ano de sempre e que, no ano seguinte, os trabalhadores da ANA, auferiram 0% de 
aumentos. 
A realidade é que já estamos a recuperar e que em 2022 estaremos, novamente, em 
acentuado crescimento, como todas as previsões assim o indicam. 
  
Também é um facto que em 2020, quando foi necessário, cerca de 95% dos trabalhadores 
aderiram aos cortes voluntários solicitados pela empresa, para ajudar a superar a crise.   
  
Mais, o valor e a qualidade dos quadros que compõem a ANA, continuam a ser a sua maior 
riqueza, contribuindo de forma total e incontornável para os bons resultados sempre 
alcançados. 
  
Acrescentamos ainda que, o SINTAC, nas últimas semanas de trabalho, tem estado a 
reunir-se com os diferentes grupos parlamentares que se disponibilizaram para o efeito. 
Estamos com representantes de todas as Direções dos Aeroportos nas negociações do AE 
e até à data, nada de relevante foi aprovado. Estivemos reunidos com os trabalhadores em 
vários aeroportos, estando previsto a próxima reunião em Faro, para o dia 19 janeiro de 
2022 e, por fim, estivemos reunidos com o Presidente da Comissão Executiva e DRH, em 
que foram abordados diferentes problemas, nomeadamente, o Fundo de Pensões, 
horários, fardamentos, as negociações que decorrem do AE e o SAD (sistema de avaliação 
e desempenho). 
 
Para finalizar, queremos agradecer a confiança depositada no SINTAC, a todos os nossos 
novos associados. Apenas podemos prometer que, continuaremos a trabalhar em prol de 
todos os nossos associados, partilhando toda a informação e apoiando em tudo o que seja 
possível. 
 
Aproveitamos para desejar umas boas festas a todos os trabalhadores da ANA e em 
especial aos nossos associados. 
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