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REUNIÃO DGERT – 11 AGOSTO 

Como é público, foi assinado um Acordo de Empresa (A.E.) por 3 organizações no 
passado dia 29 de Junho. Esse A.E. não foi assinado pelo SITAVA nem pelo SIMAMEVIP 
por ser um acordo que deixa os trabalhadores no limiar da escravatura, abdicando da sua 
vida pessoal e familiar e sem nenhuma garantia de futuro. 
 
Sendo público também, que foi o SITAVA, em 2013, que iniciou um processo de 
negociação para um A.E. que dignificasse os trabalhadores da Portway. 
 
Desde a primeira hora, que o SITAVA se empenha num A.E., propondo e contra-
propondo de uma forma séria, na defesa da dignidade dos trabalhadores da Portway. 
 
Assim, tendo em atenção que, para o SITAVA, continua a ser prioritário um A.E. que dê 
estabilidade, dignidade e perspectivas de futuro aos trabalhadores, solicitámos a 
intervenção da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
(DGERT)/Ministério do Trabalho, em sede de Prevenção de Conflitos, com vista a 
negociar um A.E. dentro das condições que referimos (estabilidade, dignidade e 
perspectivas de futuro). 
 
Hoje foi a primeira reunião na DGERT, tendo nós demonstrado essa mesma vontade. 
A Portway ficou de analisar as nossas pretensões, tendo ficado marcada nova reunião 
para o dia 23 de Setembro, pelas 15h00. 
 
 
 

SOBRE O PROCESSO DE DESPEDIMENTO COLECTIVO (PDC) 
 

Continuam as trapalhadas por parte da empresa. Como diz o povo “cada cavadela, cada 
minhoca”. 
Reafirmamos a ILEGALIDADE de TODO o processo e a CHANTAGEM do mesmo, 
roçando em alguns casos o assédio moral. 
Assim, informamos que nos mantemos em contacto permanente com o Ministério do 
Trabalho e agiremos de imediato, através dos tribunais, caso a Portway avance com o 
despedimento de algum trabalhador. 
 
Estamos convictos que a manutenção deste PDC tem como objectivo a chantagem sobre 
os trabalhadores, com vista à adesão individual, através de aditamento ao contrato 
individual de trabalho, das medidas mais gravosas deste A.E. 
 
Mantenham-nos informados de todos os desenvolvimentos, e não se deixem enganar 
pelos “boateiros” de serviço. Contem connosco porque, como a razão nos assiste, a luta 
vai continuar!  
 
Agradecemos, desde já, às dezenas de trabalhadores que se têm sindicalizado no 
SITAVA nas últimas semanas, reafirmando que podem contar connosco, pela dignificação 
do trabalho, contra a escravatura que nos querem impor! 

 

SINDICALIZA-TE NO MAIOR SINDICATO DA AVIAÇÃO EM PORTUGAL! 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 

20160811                                www.sitava.pt                                     A DIRECÇÃO 

http://www.sitava.pt/

