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A MENTIRA TEM PERNA CURTA… 

Surpreendentemente, ou talvez não, a Portway enviou ontem aos trabalhadores envolvidos no PDC 
(sem ser a todos…) um novo email, dando o dito por não dito em relação ao email de 01/07. 
 
Afinal o que era a dia 01 de Julho, ontem já não era bem assim… com que gente estamos a lidar ? A 
quem é que a Portway está entregue ? A um bando de merceeiros ??? 
   
“No dia 01 de Julho, recordamos, a Portway enviou aos trabalhadores envolvidos no PDC (mais uma 
vez, sem ser a todos…), um email onde constava, textualmente:  
  
Em anexo, envio-lhe para seu conhecimento o Acordo de Empresa celebrado a 29 de Junho de 2016, 
com o SINTAC, SINDAV e STHA, o qual deverá analisar, consultar e decidir, até ao próximo dia 15 de 
Julho, se pretende aderir voluntariamente ao mesmo, como alternativa ao seu despedimento. 
  
Caso pretenda aderir, deverá entregar a declaração anexa preenchida com os seus dados pessoais 
e assinada” 
A própria “Declaração” era clara: 

“declaro pelo presente, ser minha vontade de aderir de forma expressa ao Acordo de Empresa, 
celebrado a 29 de Junho de 2016, com os sindicatos SINTAC, SINDAV e STHA, com efeitos imediatos” 

Mais, pior do que isto, é o ponto 3 da Acta Final, onde consta o seguinte: 

  

Nos nossos comunicados (disponíveis no nosso site e facebook), temos desmontado toda a teia de 
mentiras perpetuada pela Portway e seus cúmplices. Em concreto, no comunicado de 12 de Julho, 
demonstrámos (transcrevendo inclusive a resposta da DGERT) clara e inequivocamente que: a Acta 
Final, o email de 01 de Julho, a Declaração de Adesão a um AE que não existe formalmente, são um 
conjunto de ilegalidades e inconstitucionalidades que não deixarão de ter a devida resposta, seja 
dos trabalhadores e do SITAVA, seja dos tribunais. 

Ora, ontem veio a Portway, de novo através de email (e mais uma vez não enviado para todos), 
“esclarecer” o seguinte: 

“O Acordo de Empresa (AE) só será aplicado na Portway após a sua publicação no Boletim de 
Trabalho e Emprego, nos termos previstos no próprio AE e em observância com as regras do Código 
do Trabalho. 

As medidas alternativas ao despedimento coletivo são as que constam da própria ata de reunião, 
ocorrida a 30 de junho p.p., no âmbito da fase de informação e negociação, a saber: 



Congelamento salarial durante 2 anos; Aumento salarial num mínimo de 1,5% suspenso por 2 anos; 
38 horas de PNTS; 20% de adaptabilidade de horário de trabalho 

 Assim, quando a Portway se refere a “adesão voluntária”, deverá entender-se uma adesão a estes 
quatro pontos que constituem as medidas alternativas ao PDC.    (...) 

Posteriormente, a Portway dará a subscrever ao universo dos colaboradores incluídos no PDC um 
instrumento formal de adesão a tais medidas alternativas ao PDC. A aplicação destas medidas 
resultará, pois, de um acordo celebrado no âmbito do PDC e será feito através de um acordo 
individual em aditamento ao seu contrato de trabalho e não de uma adesão ao AE.” 

Esperando informar se pretendem, ou não, aceitar as medidas alternativas ao PDC, caso ainda não 
o tenham feito. 

Ou seja, aquilo que era a 1 de Julho uma Adesão ao AE (com Declaração e tudo), transformou-se 
afinal numa adesão a 4 pontos, não esclarecendo a Portway, neste caso, se a Acta Final 
(nomeadamente o ponto nº 3 que transpomos acima) é … lixo ou não… 

Não há palavras que possam caracterizar a postura da Portway/Vinci nestes últimos meses, esta 

rábula dos emails (dizendo tudo e o seu contrário) é apenas mais um triste episódio na vida de uma 

grande empresa, que é grande pelos excelentes trabalhadores que tem, contrastando com quem os 

lidera (faz lembrar aquela máxima de que “O fraco rei faz fraca a forte gente”…). 

Para que não restem dúvidas esclarecemos também que não é verdade que todas as Comissões 
Representativas de Trabalhadores tenham aceite que a proposta apresentada pela Portway em sede 
de negociações do PDC, constituísse medida alternativa ao despedimento, pelo que transpomos as 
posições da representante da DGERT (Drª Paula Fernandes) e da Comissão “C”: 

 

 

Esta pirueta da Portway/Vinci não resolve, ainda assim, a maior ilegalidade de todas: a forma como 
o PDC foi montado, e essa, por mais piruetas que se dêem acabará por ser resolvida nos tribunais. 

Continuamos a apelar à rejeição do pior AE que Portugal já viu, AE esse que vende 
dignidade e a vida pessoal dos trabalhadores da Portway, deixando-os à mercê da vontade 
de quem tão mal os tem tratado. Reiteramos também que o SITAVA (mesmo com este tipo 
de piruetas por parte da Portway/Vinci) agirá judicialmente, encetando todas as batalhas 
jurídicas no sentido de inviabilizar a concretização deste despedimento, que mais não é 
do que uma enorme chantagem e assédio sobre os trabalhadores que tanto têm dedicado 
a esta empresa. Contem também connosco para lutar (seja hoje, seja amanhã, seja em 
Novembro) por contratação colectiva que dignifique os trabalhadores da Portway, 
elevando a sua condição de seres humanos. Brevemente serão discutidas com os 
trabalhadores das diversas escalas, novas formas de luta. 

SINDICALIZA-TE NO MAIOR SINDICATO DA AVIAÇÃO EM PORTUGAL! 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 
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