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CARAVANA AUTOMÓVEL 

19 de Maio – Faro 

GREVE - 17:00/24:00 

 Início da Greve - 17:00 

 Concentração no Largo de São 

Francisco - 17:45 

 Início da Caravana Automóvel - 18:00 

 Final da Greve - 24:00  

 

Os trabalhadores da Portway/Vinci da escala de 

Faro, reunidos em plenário no passado dia 05 de 

Maio, após análise e discussão sobre o processo 
 

em curso de intenção de despedimento colectivo que recai sobre 256 trabalhadores da empresa 

(54 em Faro), votaram por unanimidade: 

 Manter a greve em vigor ao trabalho extraordinário; 

 Iniciar uma greve no dia 27 de Maio e até 25 de Junho, entre as 03:30 e as 

15:30; 

 Realizar uma Caravana Automóvel em Faro no próximo dia 19 de Maio às 

18:00, com greve entre 17:00 e as 24:00.  

O SITAVA vem reforçar o apelo a que todos nós, trabalhadores da Portway/Vinci, dêmos 

continuidade à luta conjunta contra o ataque que está a ser feito aos nossos postos de trabalho. 

Contra os despedimentos, contra a precariedade, contra a liberalização cega do handling, contra a 

destruição das nossas carreiras, vamos realizar uma Caravana Automóvel no próximo dia 19 de 

Maio, no mesmo dia que em Lisboa os trabalhadores da Portway/Vinci e da SPdH/Groundforce se 

concentram junto ao ministério que tutela o nosso sector para exigir que se faça cumprir a Lei e se 

dê seguimento à resolução aprovada por maioria na Assembleia da República, no sentido de 

impedir a entrada de um terceiro operador, fiscalizar a fraude do despedimento colectivo dos 

trabalhadores da Portway orquestrada pelo triângulo Ryanair/Vinci/Groundlink e acabar com as 

relações promíscuas entre a ANAC e a administração da Vinci.  Vivemos num Estado de Direito, 

exigimos transparência, legalidade e condenação dos prevaricadores. Não o conseguiremos 

ficando à espera. O momento é decisivo. Defende o teu posto de trabalho, a tua sobrevivência e da 

tua família estão em jogo. 

NÃO DESISTIREMOS ATÉ QUE A INTENÇÃO DE DESPEDIMENTO COLECTIVO NA 

PORTWAY/VINCI SEJA ANULADA!! 

PARTICIPA NA INICIATIVA!! 

VEM FORTALECER A NOSSA LUTA! SINDICALIZA-TE NO SITAVA! 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
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