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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

Evoluções na carreira? 
 

 
Para espanto dos mais de 1200 trabalhadores na Portway e após o anuncio da empresa ter 
cancelado as (injustas) avaliações em dezembro 2021 que veio a despoletar negociações em 
janeiro com diversos sindicatos, verificou-se, posteriormente que a empresa não aplicou as 
evoluções na carreira no processamento salarial de fevereiro.  
 
A realidade social na Portway vem-se deteriorando  ano após ano, mês após mês e verifica-se que 
a empresa continua a preferir linhas controversas e contraditórias ao invés de saber escolher o 
que deveria ser mais equilibrado.  
 
O SINTAC tudo têm feito tudo para arranjar um ponto de equilíbrio, o AE assinado em 2016 pelo 
nosso sindicato e a empresa reflete as boas práticas no sector, pelo que, este dado não impedirá 
da nossa parte ir ao encontro da negociação sempre que exigido. 
 
No entanto há questões que para nós que são determinantes e essenciais: 
 

1- Aplicação das evoluções salariais assinadas e por concretizar. 
2- Pagamento dos feriados a 100% conforme A.E 2016 e por cumprir desde 2019. 
3- Atualização das tabelas salariais. 

 
Infelizmente, pelo meio,  há quem ande a jogar ao jogo do “ gato e rato”, uns assinam perca 
direitos e passam agora a vida a “ameaçar” a empresa, e outros, vão lançando confusão e ainda 
procuraram que o SINTAC lhes sirva de moleta nas devassas conflituosas. A desonestidade 
intelectual impera.  
 
A EMPRESA TEM QUE ENTENDER DE UMA VEZ POR TODAS QUE O DESCONTENTAMENTO SOCIAL 
É REAL. 
 
Para terminar, informamos que aguardamos proximamente a negociação da revisão da tabela 
salarial e de seguida iremos despoletar imediatamente o procedimento das subidas de nível que 
não se verificaram. 
 

Voltaremos ao contato brevemente e o mais rápido possível. 
 

A Direção 

 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 

COMUNICADO PORTWAY                                                                   09/03/2022                       
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