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A VINCI/PORTWAY INSISTE NA ILEGALIDADE… 

VAMOS À LUTA! 

Recebemos oficialmente da Vinci/Portway a comunicação formal do despedimento de 83 trabalhadores, a maior 
parte, a partir de 21 de Novembro de 2016. 
  
O Conselho de Administração da Vinci/Portway (CA) concretiza assim uma ilegalidade monstruosa, construída com 
base em falsos pressupostos e com o objectivo claro de chantagear os sindicatos com vista à assinatura de um 
Acordo de Empresa (AE) que coloca os trabalhadores no limiar da escravatura. 
O CA, apesar de ter conseguido a assinatura do AE por parte de três organizações, numa demonstração inequívoca 
de total falta de escrúpulos, teima em avançar com o despedimento de 83 trabalhadores. 
 
O SITAVA, desde a primeira hora, repudiou, rejeitou e denunciou esta chantagem, sendo também agora claro que 
várias dezenas de trabalhadores, com enorme coragem e determinação, resistem também a essa operação de 
chantagem, de ameaças e de assédio perpetrada pela Administração da Vinci/Portway. 
  
Reafirmamos que o Processo de Despedimento Colectivo (PDC) é ilegal e que o contestaremos judicialmente. A 
cada acção que os responsáveis da Vinci/Portway efectuaram no âmbito do PDC, as ilegalidades foram 
aumentando. 
  
Assim, dizemos claramente que podem contar com o SITAVA para a batalha pela defesa dos postos de trabalho! 
  
Muito importante: 
  
Solicitamos a todos os trabalhadores alvo de despedimento e que o queiram impugnar que nos contactem logo que 
recebam a carta da Portway (existem prazos a cumprir) para o esclarecimento de todas as dúvidas. 
  
Sobre o Acordo Empresa: 
  
Foi publicado no dia 29 de Agosto o AE da vergonha. 
  
Publicado desde logo com várias incongruências, algumas até de legalidade duvidosa. 
  
A mais gritante: 

 
  
Continuaremos a lutar com os trabalhadores, na justiça, na empresa e na rua contra estas atrocidades porque 
acreditamos que o caminho é a dignificação do trabalho e não a escravatura!          

 
SINDICALIZA-TE NO MAIOR SINDICATO DA AVIAÇÃO EM PORTUGAL!                                       

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 
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