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Depois de uma grande Marcha do Handling  

Tem a palavra o Governo  

19 Maio – 12h00 – Concentração Min. Planeamento  

GREVE PORTWAY – 05:00/17:00 - GREVE SPdH/Groundforce 05:00/17:00 

Portway/Vinci – SPdH/Groundforce  

O SITAVA saúda orgulhosamente a grande 

demonstração de coragem, de unidade e 

determinação dada pelos trabalhadores do 

handling na Marcha de ontem. 

As razões da nossa luta são mais que justas e por 

isso temos a obrigação de a elevar, exigindo 

respostas e responsabilidades dos decisores 

políticos. 

Perante a passividade e cumplicidade da ANAC 

(demonstrada ontem mais uma vez na Comissão 

de Economia), não pode o Governo continuar a 

“fingir-se de morto” assistindo à 

 

 
degradação cada vez maior das condições de trabalho, segurança e operacionalidade nos 

aeroportos nacionais. 

Nesse sentido, reiteramos ao Governo as seguintes exigências: 

- que cumpra a Recomendação da Assembleia da República e pare a liberalização/anule o Despacho 

14886-A (3- operador, entre outras). 

- que intervenha no sentido de terminar imediatamente a operação ilegal e fraudulenta da Ryanair 

com a Groundlink (que está na origem da intenção de despedimento colectivo de 256 trabalhadores 

da Portway). 

- a ANA é hoje uma concessão pública à multinacional Vinci. Perante mais esta intenção de 

despedimento, ou o Governo exige à Vinci outra postura ou então deve retirar-lhe a concessão! 

É, POIS, IMPERATIVO QUE OS TRABALHADORES DO HANDLING FAÇAM OUVIR A SUA VOZ JUNTO 

DA TUTELA (Ministro do Planeamento). Para isso, no dia 19 de Maio estará em vigor um período 

de greve em ambas as empresas (Portway/Vinci e SPdH/Groundforce) entre as 05:00 e as 17:00, a 

fim de permitir aos trabalhadores que participem na CONCENTRAÇÃO junto ao Ministério do 

Planeamento Rua Prof. Gomes Teixeira, 2 – 6º, Lisboa pelas 12:00. 

O momento é de luta e de unidade. Todos temos a responsabilidade de não permitir a 

destruição deste sector, dos nossos postos de trabalho e das nossas empresas. No passado 

foram 336 da SPdH em Faro. Depois mais 12 da Portway/Vinci também em Faro. 

E quando fores tu??? PARTICIPA! 
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