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CHANTAGEM AOS TRABALHADORES DA 

PORTWAY 

Ficou para nós bastante claro, após a 2ª reunião no âmbito da intenção de despedimento colectivo, 

que o que a Vinci pretende é chantagear os trabalhadores da Portway para poder competir com a 

Ryanair/Groundlink pelo estatuto de quem oferece piores condições aos trabalhadores do handling.  

O que querem é que sejam os sindicatos a “darem-se à morte” e patrocinem uma operação de 

redução de salários e direitos dos trabalhadores, “FLEXIBILIZANDO” o seu trabalho e as suas vidas. 

Fica assim provado que afinal a interrupção da negociação colectiva do AE da Portway foi propositada, 

com o objectivo de “CHANTAGEAR” os sindicatos, através desta intenção de despedimento colectivo, 

para que estes ofereçam: os horários repartidos (fraccionados); a adaptabilidade; os bancos de horas; 

etc., tudo “malfeitorias” já propostas por quem não valoriza o trabalho e se preocupa com o 

“engordar” dos muitos milhões de lucros obtidos anualmente.  

Não vimos nenhuma preocupação por parte da Portway/Vinci no que respeita à falta de respeito aos 

casos assumidos pelos próprios: de gravidez de risco; lactantes; casos oncológicos; baixas 

prolongadas; casais e uniões de facto; tudo trabalhadores na lista de despedimento colectivo. A única 

preocupação era “saem estes e quem entra para lista para os substituir?” 

Também ficámos a saber que afinal não são só 256 trabalhadores despedidos em Novembro, como 

também se juntam a estes 640 a termo certo, que na resposta da empresa são os “sazonais”. Isto 

significa, na prática, mais de 900 despedimentos até ao final de Outubro: 

- 256 nesta intenção de despedimento 

- 23 trabalhadores da MyWay 

- 640 contratados a termo 

O que devia levar à contratação do escritório de advogados de José Luís Arnaut, por parte da 

Portway/Vinci, era a ilegalidade e a fraude perpetrada neste momento pela Ryanair e Groundlink. 

O SITAVA rejeita chantagens e reafirma que este despedimento colectivo é ilegal e faz-se em cima de 

uma ilegalidade e uma fraude. Não vendemos nem direitos nem a dignidade dos trabalhadores e por 

isso aquilo com que a Portway/Vinci pode contar é a contestação até às últimas consequências se 

pretender levar esta intenção de despedimento por diante. Os trabalhadores e os tribunais não 

deixarão de ter uma palavra! 

SINDICALIZA-TE! LUTA PELO TEU POSTO DE TRABALHO, PELOS TEUS DIREITOS, PELO TEU FUTURO! 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 
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