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REUNIÃO DE AMANHÃ (PDC) SUSPENSA 

RETOMADA A NEGOCIAÇÃO DIRECTA DO A.E. 

Na sequência do pedido de intervenção que fizemos à DGERT (em conjunto com o 

SIMAMEVIP, o SINDAV e o STHA), “tendo em vista prevenir ou superar eventuais conflitos 

de trabalho”, reunimos na sexta-feira com a Administração da Portway. 

Nessa reunião foram dirimidos os pontos de vista das partes, tendo a DGERT apresentado 

uma proposta de retoma das negociações directas do AE, suspendendo assim a reunião 

que já estava programada para amanhã, no âmbito do Processo de Despedimento 

Colectivo (PDC), a qual será reagendada para data a designar. 

A proposta foi aceite pelas partes, tendo ficado definidas as seguintes datas: 31 de Maio, 8, 

16, 22 e 29 de Junho, 6, 13, 20 e 27 de Julho. 

Manteremos nas negociações directas a nossa postura construtiva que sempre nos 

caracterizou (recordamos que o processo negocial só se iniciou após proposta concreta de 

AE por parte do SITAVA), no entanto, que ninguém espere que o SITAVA abdique dos seus 

princípios e “sacrifique” os trabalhadores, condenando-os a uma vida de precariedade! 

Não é essa a nossa filosofia para os trabalhadores ou para o sector do handling! 

Chamamos, no entanto, a vossa atenção para o seguinte: 

Só foi possível chegarmos aqui pela brava luta que tem sido travada pelos trabalhadores 

da Portway, nomeadamente as greves em vigor no Porto, em Lisboa e em Faro e ainda as 

diversas iniciativas realizadas (a marcha, a caravana, manifs nos aeroportos, etc.). Esta luta 

está longe de estar ganha, apenas foi dado um pequeno passo e por isso os trabalhadores 

devem continuar a lutar para derrotar definitivamente esta intenção da Portway/Vinci! 

Continuamos a exigir que o Governo actue, anulando o Despacho 14886-A, assim como 

exigimos que tudo seja feito pela ANAC (e em última instância pelo Governo) para 

terminar imediatamente a ilegalidade e a fraude cometidas neste momento pela Ryanair e 

pela Groundlink! Tal como diz o primeiro-ministro, é preciso enterrar um modelo assente 

nos baixos salários e na precariedade e, por isso, vamos defender que esse seja o caminho 

a partir de agora, com a realização de uma iniciativa pública, dia 2 de Junho às 

10:30h, junto à residência oficial do primeiro-ministro. 

Não deixaremos de lutar por isso, porque quando se luta nem sempre se 

ganha, mas quando não se luta perde-se sempre! 
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