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COMUNICADO 

Ato de gestão / Pedido Reunião à Empresa 

• Conforme já informado anteriormente, os sindicatos estiveram reunidos na DGERT 

com a empresa no dia 26 abril pelas 10:30H, inexistindo evolução do ato de gestão. 

• Apesar de que, no ano 2021 a inflação ter sido 1.3%, a empresa manteve uma 

posição de total insensibilidade em relação a todo o esforço feito pelos trabalhadores 

e seu contributo para os bons resultados nos últimos anos, com exceção ao ano 

2020, bem como em relação a 95% dos trabalhadores que aderiram aos cortes 

salariais com redução do tempo de trabalho, ajudando a empresa a mitigar os 

resultados desse ano com esforço e sacrifício. 

• O ato de gestão que é da responsabilidade da empresa, criou e acentuou a injustiça 

salarial porque os aumentos foram diferenciados na hierarquia da empresa e os seus 

critérios continuam a ser aplicados sem a clareza que se exige e exigia.  

• Os trabalhadores da ANA, após o esforço feito na pandemia, continuam a ver os 

seus salários reais a deteriorarem-se, quando nem a inflação é espelhada nos 

aumentos, sendo desrespeitados de forma impressiva e inaceitável. 

• O SINTAC, apresentou a seguinte proposta: 

i. - Atualização salarial de 1,5% na tabela salarial e cláusulas indexantes, sendo 1% 

pago no imediato com retroativos a janeiro e 0,5% em dezembro com retroativos a 

janeiro, bastando para tal o aumento do número de movimentos em relação a 2021; 

ii. -  Atualização salarial de 1,5% do regime de disponibilidade e assistência, sendo 1% 

pago no imediato com retroativos a janeiro e 0,5% em dezembro com retroativos a 

janeiro, bastando para tal o aumento do número de movimentos em relação a 2021; 

iii. -  Subsídio de refeição no valor de 186€ para todos os aeroportos. 

iv. - Atualização e mantendo as anuidades indexadas, em 0,6 do R5 da Tabela Salarial. 

• Acrescentamos que hoje, foi solicitada uma reunião à CE, afim de tratar diversos 

assuntos, nomeadamente, a falta de recursos humanos nos Socorros e Operações 

Aeroportuárias e como nalguns aeroportos se está aplicando os horários de trabalho. 

• Para terminar, agradecemos toda a confiança demonstrada pelos novos 

associados no nosso projeto, duma forma transversal a todas as carreiras e 

aeroportos nacionais, ao aderirem ao SINTAC. 
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