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O CAMINHO É A DIGNIFICAÇÃO DO 

TRABALHO, NÃO A ESCRAVATURA!!! 

Realizou-se ontem nova reunião de negociação do AE, tendo a Portway/Vinci apresentado o 

seu “pacote” de medidas para evitar o despedimento colectivo, manifestando ainda vontade 

de ter o processo concluído até dia 29 de Junho. 

Foi afirmado que a saída da Ryanair (que era o maior consumidor de horas de trabalho) 

originou um aumento do número de “horas de ócio”, que se enquadra num alegado 

desequilíbrio financeiro. E então o que propõe a Portway/Vinci? Mais horas de trabalho! 

Confuso? Passamos a explicar: 

- Aumento das horas de trabalho para 40 hrs/semana 

- Redução de 15% de salário no inverno IATA, traduzindo-se numa redução de salário 

efectiva anual de 7,5% 

- Redução do pagamento do trabalho suplementar para os valores do Código do Trabalho 

- Criação regime de adaptabilidade podendo a carga semanal atingir as 46h25 no verão IATA 

- Promoção de férias “frias” 

- Durante 3 meses (Junho, Julho e Agosto) um regime de trabalho 6x1 (6 dias de trabalho 

seguidos de uma folga), havendo nos 3 meses de inverno um regime de 4x3. 

- Criação de um banco de horas 

- Possibilidade de adesão individual a horários fraccionados/repartidos (a troco da módica 

quantia de ... 50€)   

Ora, se a Portway alega que tem trabalhadores (e horas de trabalho) a mais, porque quer 

então ... mais horas de trabalho??? Parece-nos que a resposta ficou no silêncio da 

administração às perguntas que efectuámos. Ou seja, os alegados novos efectivos 

(contratados a termo há mais de 6 meses) afinal talvez não o sejam...  

E os full-time, afinal talvez regressem a part-time... tudo isto depois de conseguirem a galinha 

dos ovos de ouro, que seria a desorganização total e absoluta dos horários dos 

trabalhadores. Ou seja, essas horas de trabalho a mais decorrentes desta proposta seriam 

ajustadas com o despedimento dos mais de 600 contratados a termo em 31 de Outubro e 

com a redução de carga horária semanal. 

 



A título de exemplo, imaginemos este exercício:  

A Portway dispunha de 1000 horas de trabalho. Com a saída da Ryanair passou a ter 300 

horas excedentárias. Então propõe este pacote de medidas e com isso aumenta 

temporariamente (até 31 Outubro) a sua capacidade horária para 1200 horas. Como só 

precisa de 700, elimina 500 horas. Como o faz? Pacificamente, sem despedimentos 

colectivos, recorrendo a caducidade dos quase 700 contratos a termo que tem hoje e à 

redução horária de muitos full-time. 

Por outro lado, surgem hoje notícias, confirmadas por fonte da própria empresa, que na 

escala do Porto, não vai haver despedimentos, uma vez que as elevadas saídas de 

trabalhadores descrentes do futuro da empresa, mediante tantas incertezas e tanta 

precariedade promovidas pela Vinci/Portway, levou estes (cerca de 80) a não se reverem no 

descrédito perpetrado por esta administração, que tem como ideologia, a precariedade, os 

baixos salários, a desregulamentação dos horários, a incerteza e a insegurança no trabalho.  

Regredir para as 40 horas semanais no privado, quando o sector público está a caminho das 

35 horas semanais (e está cada vez mais na ordem do dia o alargamento ao sector privado) 

e depois de durante 15 anos de existência estes trabalhadores terem cumprido 36 horas 

semanais, é um “dogma” e uma teimosia “IDEOLÓGICA”. 

Pelo SITAVA e pelo SIMAMEVIP foi reafirmado que a Portway/Vinci podia e deveria ter feito 

muito mais na sua defesa, nomeadamente no que diz respeito à sua inação perante a 

ilegalidade e fraude na operação Ryanair. Reafirmámos também que estamos disponíveis 

para ajudar a Portway a ser uma das grandes empresas do país. Mas se há mesa foi afirmado 

por outras organizações não terem “tabus” (estando por isso disponíveis para discutir tudo 

aquilo que foi proposto), pelo SITAVA e SIMAMEVIP foi deixado claro que não acreditamos 

no desenvolvimento das empresas quando o seu modelo é o da desorganização dos horários 

de trabalho dos seus trabalhadores. 

Estamos por isso disponíveis para trabalhar e ajudar a Portway, mormente combatendo a 

fraude Ryanair/Groundlink, pressionando a ANAC e o Governo a agirem, mas não podemos 

fazê-lo condenando os mais de 2165 trabalhadores da Portway a uma sentença de 

precariedade perpétua!  

Lutamos pela defesa de um sector do handling onde os trabalhadores tenham 

dignidade, tenham uma carreira, tenham direitos, possam ter família, tenham futuro. 

Os trabalhadores devem manter-se atentos e unidos pois o caminho continua a ser a Luta 

de todos. A próxima reunião será no dia 16 de Junho. 
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