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TEMOS DE DIZER NÃO À CHANTAGEM! 

Ontem, pelas 23 horas, após todo o dia de reunião, o CA/Vinci/Portway entregou-nos 

uma proposta AE que diz ser a final e que, resumidamente, informamos as medidas 

nela contida: 

- O Acordo de Empresa (AE) não se aplica a todos os trabalhadores, sendo que mais 

de meio milhar de trabalhadores ficará excluído do AE apresentado. 

- A tabela salarial, cláusulas de expressão pecuniárias, evoluções de carreira, subsídio 

de refeição, abono de transporte e anuidades serão congelados em 2 anos, que poderá 

ser 3 se os lucros da Empresa em 2017 não ultrapassarem os resultados positivos de 

2014 (4,4 M€). 

- Aumento do trabalho diário e semanal, podendo este ir às 45,6 horas para uma média 

de 38 horas num ciclo anual. 

- O horário diário tem um máximo de 9 horas e um mínimo de 4 horas e a variação 

dos dias no turno pode ir às 4 horas. 

- Criação de um sistema de horários fracionados cujo intervalo, entre dois períodos de 

trabalho, pode ir de 2 a 4 horas. 

- Criado um banco de horas a que se chama “Regime de elasticidade em turnos” que 

implica fazer mais duas horas de trabalho diário até às 200 horas anuais.  

- Poderão ser criados horários de turno com a versão 3 dias de trabalho e um de 

descanso, que pelo que está escrito pode em 45 dias de trabalho ter apenas dois dias 

de descanso consecutivos no período de verão (15 de junho a 15 de setembro). 

- O Trabalho suplementar a partir de 1 de novembro passará a ser pago na 1ª hora a 

25%, 2ª hora e seguintes 37,5% e o trabalho em DC; DS; FCH e feriados a 50%. 

- É eliminado o regime complementar de segurança social 

- Na carreira Operacional (TTAE e OAE) o início das suas carreiras, em relação ao IRCT 

em vigor, são as únicas que baixam 4 níveis salariais. 

Pelo que assistimos nos últimos meses estamos perante um enorme processo de 

chantagem feito pelo CA/Vinci/Portway. Com o anúncio da intenção de despedimento 

colectivo de 256 trabalhadores, colocam o garrote sobre todos os trabalhadores, ou 

seja, precarizar mais de 2000 trabalhadores. Fingem garantir no prazo de dois anos 

não haver novos processos de despedimento coletivo, mas só se as quebras de volume 

de trabalho forem inferiores a 10%. 
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Trabalhamos há 3 anos pela assinatura de um AE que dignifique os trabalhadores da 

Portway. A nossa visão para os trabalhadores do handling, não é de trabalhadores sem 

futuro, sem direitos, sem dignidade, sem poderem assumir compromissos ou 

constituir família. 

A nossa visão é a de trabalho com direitos, de trabalhadores com estabilidade. Com 

carreira. Com possibilidades de evolução. Com direito a vida social e familiar no meio 

de uma organização racional dos turnos.  

Depois de anos de congelamentos dos salários por via do Orçamento do Estado 

estamos agora perante um congelamento de salários numa empresa com lucros 

sucessivos de ano para ano, mas que quer fazer mais exploração para assim engordar 

os lucros.  

Este caminho de exploração, de precariedade atrás de precariedade só tem paralelo 

na escravatura. Estamos convictos, que este é o pior AE no setor, desde o 25 de Abril. 

Os resultados positivos da Portway desde 2010 a 2014 são respetivamente mais de: 

2,0M€; 2,7M€; 3,75M€; 5,5 M€ e 4,4M€). Sobre o ano 2015 não mostram os resultados. 

A Empresa não tem problemas financeiros nem económicos.  

Este atentado aos trabalhadores da Portway não é um ponto final, é um ponto e 

vírgula! Quem não quiser ser vítima desta malfeitoria junte-se a nós. 

Nos próximos dias disponibilizaremos em on-line www.sitava.pt toda a informação e 

todos poderão tirar as suas próprias conclusões! 

 

Quem luta pode não ganhar! Mas quem não luta perde sempre! 

 

Dá força a um AE com direitos - sindicaliza-te em nós! 

 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 
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