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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 
Carta aberta aos trabalhadores PORTWAY   

 

O SINTAC sempre primou pelo diálogo e pela negociação. 

Tudo fizemos para evitar esta greve. 

Quando retirámos o pré-aviso de greve em Abril passado foi porque acreditávamos que a 

empresa viria de boa fé, tanto hoje, como nessa altura o que estava em causa era as 

progressões de carreiras por via das avaliações impostas e por outro lado o incumprimento 

do pagamento de feriados a 100%. Reafirmamos que nunca podemos aceitar que os 

feriados sejam pagos aos valores de 20€. Como é que se poderá aceitar que um 

trabalhador venha trabalhar num dia de natal recebendo a miserável quantia de 20 euros? 

Da parte da empresa vimos várias atitudes “manhosas” tal como a negociação de má fé 

protagonizada em Abril último e mais recentemente em sede de DGERT, em que esse 

organismo foi “obrigado” a fazer uma segunda reunião. 

Não deixa de ser perverso a atitude de pessoas que assessoram a PORTWAY na área de 

recursos humanos, onde recorrem a ameaças, falta de ética a vários níveis e até alguns atos 

e afirmações que podem ter um enquadramento criminal. 

Por todas estas razões, não nos resta outro caminho de ir para a greve. Todos os 

trabalhadores sentem diariamente o clima de intimidação patente, a falta de condições de 

trabalho, seja por balneários sem condições ou na falta destes, sem locais dignos para 

tomada de refeição ou na falta de tempos para tomada de refeição. Equipamentos 

obsoletos a operarem no seu limite, facto que se reflete no mau serviço que a PORTWAY 

presta aos seus clientes. 

O recorrer aos trabalhadores de trabalho temporário em grandes quantidades, a colocação 

desses mesmos trabalhadores em posições de chefia com experiência quase nula. 

O ridículo de aumentar 0,5 nas avaliações que se traduziu na progressão salarial a um 

número muito reduzido de trabalhadores e por outro lado saber-se da existência de 

prémios atribuídos a chefias provavelmente pela sua excelente colaboração. 

Adere à greve, qualquer trabalhador da PORTWAY o poderá fazer – Vamos exigir que nos 

tratem decentemente. 

A PORTWAY pertence ao grupo da VINCI, grupo esse que, não obstante da pandemia, tem 

tido excelentes resultados e nada impede que grupo VINCI tenha a obrigação de intervir 

na PORTWAY. 

Por todas estas razões e mais algumas é fácil perceber qual será a nossa força. 

 

O que queremos é muito pouco, que nos tratem com DIGNIDADE. 
 

ESTAMOS COMO SEMPRE ESTIVEMOS, DE FORMA SÉRIA. 
A Direcção 

COMUNICADO PORTWAY                                                                   20/08/2022                       
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