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1. Organização

1.2. Localização da Organização - A Portway opera nos seguintes aeroportos: Lisboa, Porto, Funchal e Faro. A sede da organização situa-se em 
Lisboa, na Rua da Sé, Edifício N.º 124.

1.1. Descrição da Organização  - portway, handling de portugal, s.a. - a empresa de handling de qualidade nos aeroportos de Portugal. Prestam 
serviço completo e eficiente de handling aeroportuário. Iniciou os seus serviços em Julho de 2000, com cerca de 400 colaboradores. Actualmente tem 
cerca de 1100. A organização, hoje com um capital social de 9.500.000 euros detido pela ANA Aeroportos de Portugal, S.A., logrou neste período de 
cerca de 7 anos, alcançar uma quota do mercado realmente liberalizada de cerca de 35% (n.º de movimentos de aeronaves) e de mais de 50% no total 
da carga aérea movimentada nos aeroportos portugueses. Em 2007 a portway emprega em média aproximadamente 850 trabalhadores, todos 
adequadamente qualificados e recebendo regularmente formação, quer interna, quer externa. É uma organização de handling, ou seja, de assistência 
em escala e presta serviços de qualidade atestada e aprovada por mais de oitenta companhias aéreas. é um dos operadores responsável pela segurança 
nos aeroportos. Realiza tarefas de alta responsabilidade, como a aceitação de passageiros, sua bagagem; controla o equilíbrio da aeronave no 
carregamento de bagagens e carga e transforma todos os processos complexos na placa, numa simples rotina.
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1.4. Tendências para a Evolução -  A Administração da portway handling de Portugal s.a. entende que o negócio deve ser prosseguido e 
desenvolvido de forma sustentável, social e ambientalmente eficiente, de forma a posicionar a empresa como gestor de assistência em escala de 
reconhecida competência, assegurando um desempenho fundado na confiança dos parceiros e clientes. A filosofia da portway é, centrada na procura 
de oportunidades para o crescimento rentável do seu volume de negócio e no permanente aprofundamento da sua diferenciação face à concorrência, 
pela qualidade de serviço que oferece e pelos padrões de eficiência e constante disponibilidade. Há uma busca constante pela satisfação e fidelização 
do cliente, tendo ganho ao longo do tempo clientes de organizações concorrentes. Utilizando as mais recentes tecnologias, a Portway pretende prestar 
serviços de qualidade, a preços competitivos.

1.3. Missão e Valores - A portway handling de Portugal s.a. foi criada para prestar serviços de elevada qualidade no mercado de assistência em 
escala (handling) às aeronaves que escalam nos aeroportos, bem como para a prestação de serviços complementares, entre os quais a prestação de 
serviços de formação, contribuindo para o desenvolvimento económico, social, ambiental e cultural das regiões em que se insere, criando valor para o 
accionista e assegurando excepcionais níveis de qualificação profissional e motivação dos seus colaboradores. Os seus valores essenciais são a 
dedicação ao cliente visando a sua satisfação e fidelização, a inovação e espírito competitivo, através da utilização das políticas mais criativas e 
recentes, o desenvolvimento dos colaboradores visando o crescimento profissional e pessoal num ambiente de formação contínua, e uma orientação 
para os resultados a nível operacional e económico-financeiro.
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2. Função em Estudo

2.4. Actividades Regulares - Departamento de Placa: Transporte, carregamento e descarregamento, serviço de Raio X de carga armazenagem 
frigorífica, armazenamento de carga valiosa, pesagem automática de paletas e contentores, serviço de vigilância automática através de sistema 
próprio DVR, serviço de vigilância e segurança das instalações. Departamento de Placa: Transporte de passageiros e tripulações, carregamento e 
descarregamento de aviões (aeronave) comunicação entre o agente portway e o cockpit da aeronave, reboque da aeronave antes da partida, limpeza da 
cabine da aeronave, serviço de despejo de casas de banho e água potável da aeronave, serviço de arranque pneumático dos motores da aeronave . 
Tarefas transversais: Recepção diária de informação sobre a distirbuição de tarefas (e em que departamento irá ser integrado durante o dia).

2.1. /ome da Função - Operador de assistência em escala. Inserido nos departamentos Placa (assistência aeronáutica) e de carga (carga de 
importação e exportação). As exigências são transversais aos dois departamentos, sendo que os colaboradores alternam entre departamentos. A 

função é a mesma, alterando apenas as tarefas dentro de cada departamento.

2.2. /úmero de Colaboradores - 140 colaboradores no total. 100 colaboradores no departamento de placa e 40 colaboradores no departamento de 
carga. 

2.3. Descrição da Função (O quê, Como, Para quê) - Departamento de Placa: Promove assistência à aeronave aquando da sua chegada utilizando 
os equipamentos necessários para a sua manutenção, limpeza, reabastecimento, condução de passageiros até ao desembarque ou até ao embarque. 
Opera todo o equipamento necessário (escadas, geradores, tractores, tapetes). Efectua a carga e descarga de bagagem, do correio e da carga. Reporta 
directamente ao chefe de equipa. Departamento de Carga: Cuida da carga de importação e exportação. Procede à descarga na chegada e à carga na 
partida. Separa a carga consoante o destino. Entrega a carga directamente ao cliente, caso seja comunitária. Confere a carga e verifica possíveis 
violações. Pode reter a carga na alfândega enquanto aguarda um despacho. Pode ter de transportar a carga através de veículos apropriados. Reporta 
directamente ao chefe de equipa.

2.5. Actividades Periódicas - Leitura de comunicados afixados sobre alterações às tarefas diárias, modos de funcionamento, metodologias, novos 
serviços, mudanças, entre outros.
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2.6. Actividades Ocasionais - Reuniões, Acções de formação, Reuniões de follow-up, avaliação de desempenho.
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3.1. Condições Físicas - Departamento de Placa: Trabalho ao ar livre. Sujeitos a todas as intemperies (condições climatéricas como chuva, vento, 
calor, frio). Ruido permanente proveniente da chegada e partida de aeronaves. Existe uma sala de repouso onde descansam enqaunto aguardam 
instruções para assistência de aeronaves. Departamento de Carga: Trabalho num armazem sem janelas, com duas portas - uma de entrada e outra de 
saída. O Armazém é bem iluminado, embora seja bastante húmido, bastante quente no verão e bastante frio no inverno. Exposição a bastante ruído 
proveniente da chegada e partida das aeronaves, e da deslocação dos veículos (e.g. empilhadores). Exposição a bastante pó. 

3.2. Material Utilizado - Material de trabalho: Calços para aeronaves, empilhadores, veículos para transporte de passageiros e carga, escadas, 
tractores, materiais de limpeza, escadas, tapetes, walkie talkies. Material de Protecção: Uso de farda (obrigatório), utilização de luvas, auriculares, 
coletes reflectores, botas de biqueira de aço, cinta lombar, viseira acrílica e máscara de protecção de boca e fossas nasais.

3.3. Carga Horária - Existem horários de fulltime (36 horas semanais) e part-time (17,5 semanais). Existe muita necessidade de fazer horas 
extraordinárias, pelo que o horário normal de um trabalhador de fulltime é de 12 horas diárias (contando com as horas extra). Os horários são 
rotativos, havendo dois turnos - o da manhã (constituido por 5 turnos diferentes: 3:30am / 5.00am / 6:00am / 7:00am / 8:00am) e o da tarde 
(constituido por 6 turnos diferentes: 12:00pm / 13:00pm / 15:00pm / 17:00 pm / 18:00pm / 23:00pm). Os colaboradores trabalham 4 dias seguidos no 
periodo da manhã e folgam dois dias, trabalhando de seguida 4 dias no periodo da tarde, folgando dois dias, e assim sucessivamente, percorrendo 
todos os horários / turnos.

3. Contexto de Trabalho

Investigação no âmbito da Dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das 
Organizações 2008 / 2009

3.4. Stressores -  O horário e a alteração de turnos. Reduzido número de colaboradores tendo em conta o excesso de diário característico da função. 
Condições climatéricas a que os colaboradores estão permanentemente expostos. Frequentemente as relações interpessoais afectam o desempenho do 
trabalho (exemplo frequente: percepção de que por vezes o chefe de equipa trata de forma diferente determinados colaboradores, favorecendo-os 
relativamente aos restantes). A remuneração (a remuneração é feita em termos de antiguidade. Assim, embora partilhando a mesma função, os 
colaboradores são mais ou menos remunerados pela execução do trabalho. Por si só, esta característica causa bastante impacto no desempenho e gera 
stress nos colaboradores. Este factor é ampliado quando há percepção por parte de um colaborador, que está a trabalhar mais e a receber menos do 
que outro colaborador que ganha mais pois se encontra num escalão mais elevado).

3.5. Remuneração - A remuneração varia consoante a antiguidade. O escalão inicial é o 2. O escalão final é o 16. Os colaboradores a fulltime no 
escalão 2 recebem 700€ enquanto os colaboradores a fulltime no escalão 16 recebem 1500€. Para além disso, os colaboradores a fulltime recebem um 
subsídio de turno. Se fizerem mais de 40 horas extra mensais, recebem mais 21% do vencimento, se fizerem menos de 40 horas extra recebem mais 
16%, e se não fizerem horas extra recebem 8%. Também recebem subsídio de transporte no valor de 45€ e subsídio de alimentação no valor de 140€. 
Os colaboradores em part-time recebem 400€ e subsídio de transporte no valor de 45€. Não recebem subsídio de turno - este está confinado aos 
colaboradores a fulltime. Os contratos a part-time são mensais, renováveis automaticamente. Os contratos a fulltime são semestrais ou anuais, 
podendo ser renovados até ao terceiro contrato. A passagem à efectividade depende de uma avaliação escrito e à avaliação do desempenho no 
trabalho.
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4.2. Canais de Comunicação. Transmissão de Informação -  As informações são descendentes e claramente verticais. A divulgação de informação 
importante passa da administração para a o chefe de departamento, deste para a coordenação, da coordenação para o chefe de equipa. Este último 
encarrega-se de disponibilizar a informação aos colaboradores. A comunicação raramente tem dois sentidos. Ocasionalmente a informação poderá ser 
afixada directamente através da administração ou através do chefe de departamento tendo os colaboradores acesso a esta através de placards 
utilizados para o efeito. O feedback também respeita rigidamente a hierarquia. Assim, os colaboradores dão o feedback aos chefes de equipa, estes 
passam a informação ao coordenador, seguindo para o chefe de departamento, e se necessário, este último trasmitirá a informação para a 
administração. A comunicação não salta posições hierárquicas. Ocasionalmente os colaboradores podem discutir e partilhar novas soluções e 
métodos de trabalho com o chefe de equipa. Este poderá então implementar as que considera pertinentes no caso de serem simples e práticas. No caso 
de serem mais complexas ou exigirem maior estruturação, a comunicação terá de seguir uma vez mais a hierarquia até ao topo sem saltar nenhum 
cargo superior. Os colaboradores estão sempre em contacto entre si ou com o chefe de equipa através de walkie talkies.

4. Relacionamento Interpessoal

4.1. /ível de Formalidade (Horizontal e Vertical) - Horizontalmente, não existe formalidade. O clima é caracterizado por relações interpessoais 
mais estreitas, onde todos se dirigem uns aos outros de forma informal, tratando-se por "tu". Verticalmente há um maior nível de formalidade. 

Embora também se dirijam uns aos outros tratando-se por "tu", há um elevado respeito pela hierarquia, pelo que as relações mantêm-se frequentes a 
um nível horizontal, seguinto uma direcção vertical apenas em caso de necessidade.
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4.3. Tomada de Decisão -  Há partilha na tomada de decisão nos caros hierarquicos superiores. Assim, a administração poderá tomar decisões 
juntamente com o chefe de departamento. O chefe de departamento poderá tomar decisões com o coordenador. O coordenador poderá tomar decisões 
com o chefe de equipa. A complexidade da tomada de decisão irá decidir o grau hierárquico incluido nessa decisão. Os colaboradores não participam 

na tomada de decisão. Esta é-lhes informada através do chefe de equipa, ou ocasionalmente através de placards utilizados para o efeito. Os 
colaboradores estão confinados a sugerir melhorias ou sugestões baseadas na decisão final.
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5. Perfil de Exigências

5.2. Experiência Profissional e Conhecimentos Técnicos -  Quando um novo colaborador ingressa na função, não lhe é exigido nenhum 
conhecimento técnico ou profissional prévio. A organização disponibiliza a formação necessária para o desempenho da função. Esta formação tem a 
duração de 30 dias. 15 dias são dedicados à exposição teórica de informação técnica, e 15 dias são dedicados a uma formação prática onde se 
aplicam os conhecimentos teóricos adquiridos nos primeiros 15 dias de formação. No final da formação, os candidatos são submetidos a um exame 
escrito, onde a nota final deverá ser superior a 80%. Caso não aconteça, os candidatos não serão admitidos. A formação é predominantemente 
técnica. Ocasionalmente são dadas formações de follow-up ou novas formações destinadas ao desenvolvimento de novas competências com base em 
alguma mudança que possa ocorrer na função. Também são feitas avaliações periódicas, que poderão ser através de exames escritos, observação 
directa do desempenho do colaborador, dando-se relevância à conduta, à postura, e ao cumprimento das regras de segurança e higiene aquando do 
desempenho da função.

5.4. Exigências Físicas, Sensoriais e Psicomotoras - Não existem muitas exigências a nível físico apontando-se apenas de alguma força e 
resistência. Necessária acuidade verbal e auditiva, capacidade de comunicação (facilita a comunicação entre os colaboradores). Boa capacidade de 

5.1. /ível de Escolaridade -  A escolaridade mínima exigida equivale ao 9º ano de escolaridade. Actualmente, dá-se preferência a candidatos que 
tenham o 12º ano de escolarigade completo. É também exigida carta de condução de ligeiros.

5.3. Personalidade Valorizada - Capacidade de reter e compreender informação de forma rápida. Compromisso elevado para com a organização. 
Disponibilidade total para trabalhar após o horário. Refere-se o facto de não haver muitas exigências à priori. Estas vão sendo avaliadas no decorrer 
da formação, da avaliação e do desempenho.

5.5. Competências Comportamentais - O colaborador deve ser prestável (estar sempre pronto para aceitar pedidos ou acatar decisões sem apresentar 
qualquer tipo de resistência), deve apresentar disponibilidade (aceitar imediatamente para trabalhar mais horas quando lhe é solicitado, ainda que o 
pedido seja feito quase no final do turno) e ser proactivo (disponibilizar-se para trabalhar horas extra sem ser solicitado para tal. Auxiliar os colegas 
se assim tiver disponibilidade). Zelar e cuidar do equipamento que lhe é fornecido, seja este pessoal (farda, luvas, botas, etc.) ou partilhado 
(empilhadores, calços para aeronaves, carros de transporte de passageiros ou de carga, escadas, geradores, etc.).
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resistência. Necessária acuidade verbal e auditiva, capacidade de comunicação (facilita a comunicação entre os colaboradores). Boa capacidade de 
condução de veículos - valorização da motricidade grossa.


