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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 
 

Inflação alta e sem aumentos à vista  

 

Caros associados, 

 

O SINTAC, desde o início deste ano tem desenvolvido diligências junto da NAV 

sobre a necessidade urgente de ultrapassar o tema do valor atribuído para refeição 

em deslocação de serviço, bem como uma revisão salarial justa com a devida 

progressão salarial. 

 

Nesta sequência de diligências efetuadas pelo sindicato, no passado dia 11/10/2022 

e em resposta ao pedido de reunião de 28/08/2002 foi o SINTAC recebido  pela 

empresa em que foram abordados os seguintes assuntos: 

 

1. Revisão salarial para o ano de 2022.  

2. Promoções não automáticas, acesso a escalões e alteração de categoria 

profissional na mesma carreira profissional.  

3. Início da negociação da Proposta de Alteração ao Regulamento de Carreiras AE-

Geral entregue em Março de 2019.  

4. Incluir a tabela de ajudas de custo no A.E. geral.  

 

Em relação aos 3 primeiros assuntos foi-nos informado que em resultado das 

medidas de redução de custos (devido à pandemia) e ao facto de a empresa ter uma 

divida por pagar, neste ano não seria possível a sua negociação, tendo a empresa 

deixado em aberto a negociação dos mesmos assuntos para o ano de 2023. 

 

A atualização das ajudas de custo está dependente de incluir o regulamento no AE 

geral da NAV, que só é possível com a concordância de todos os sindicatos. 

 

Não obstante de tudo, propusemos à empresa que por via de ato de gestão 

atualizasse do valor atribuído para refeição em deslocação de serviço, do qual 

aguardamos que possa haver bom senso, pois efetivamente as ajudas de custo 

são totalmente insuficientes face ao atual contexto da inflação. 

 

PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES JUNTA-TE AO SINTAC 

A Direção 
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