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ÀS CHANTAGENS E AMEAÇAS DA PORTWAY/VINCI SÓ PODE 

HAVER UMA RESPOSTA: GREVE 29 E 30 DEZEMBRO! 

Nestas últimas duas semanas a Vinci/Portway tem levado a cabo uma perseguição 

sem precedentes aos trabalhadores que legalmente se recusam a aceitar o AE da 

escravatura assinado entre a empresa e os seus lacaios. Mudaram ilegalmente 

horários e têm transmitido (sempre verbalmente, porque são cobardes para o 

assumirem por escrito), que os trabalhadores que resistem ao seu terrorismo social 

vão ser regidos pelo Código de Trabalho tendo de cumprir 40 horas de trabalho, um 

só dia de descanso semanal e que ficarão sem algumas componentes 

remuneratórias. Tudo isto como já foi dito pelo SITAVA nos inúmeros comunicados 

que publicámos, bem como confirmado por vários juristas e até pelo Ministério do 

Trabalho é ILEGAL! 

Na semana passada tudo fez o SITAVA para que a legalidade na Vinci/Portway fosse 

reposta. Houve, por parte do governo uma tentativa de mediação de conversações 

entre o SITAVA e a Vinci/ANA/Portway, o que aceitámos com três condições: 

- Reposição dos horários publicados 

- Garantia que nenhum trabalhador perderia um cêntimo da sua remuneração 

- Desconsiderar todos os pedidos de adesão ao AE feitos neste período em que a 

Portway levou a cabo um forte terrorismo social. 

Após contactos directos, foi-nos garantido que tudo seria resolvido de modo a que 

pudéssemos encontrar uma base para conversar; ora, ao mesmo tempo que nos 

dizem isso intensificam as suas ações de terrorismo no terreno. 

Perante todas as malfeitorias feitas desde que a Vinci ficou com a ANA/Portway, 

parece-nos que está mais do que na hora de o Governo pensar na reversão da 

concessão dada à Vinci. 

A concessão foi para a Vinci construir um Estado dentro do Estado revelando um 

completo desprezo pela Legislação Portuguesa? 

 



 

 

No último comunicado do SITAVA foi colocada a imagem dos portões de um 

conhecido campo de concentração alemão; os Franceses de Vichy (Franceses que 

colaboraram com os nazis na segunda guerra) ficaram muito ofendidos com a 

imagem; ora, comprova-se agora que o comportamento destes “franceses” está 

muito mais longe dos ideais da sua revolução (igualdade, liberdade e fraternidade) e 

muito mais perto da imagem desses portões do campo de trabalho. 

Garantimos o apoio jurídico a todos os trabalhadores que sejam lesados por este 

comportamento dos “de Vichy” e continuaremos a lutar pelos direitos dos 

trabalhadores! 

Disponibilizamos também uma minuta para que os trabalhadores possam preencher 

e enviar aos (ir)responsáveis da Vinci/Portway, recusando desta forma a aplicação 

ilegal do Código do Trabalho, nas matérias que são reguladas não só pelo Contrato 

Individual de Trabalho, como também pelo uso e costume desde sempre aplicado na 

Portway e que se continua a aplicar aos nossos associados. 

Sabemos bem do assédio moral (que é crime) que está a ser perpetrado pela 

Vinci/Portway e, por isso mesmo, apelamos aos trabalhadores que se mantenham 

informados junto do SITAVA ou das entidades competentes (ACT e/ou DGERT).  

Contamos também que os trabalhadores não deixem de lutar pelos seus direitos e se 

juntem porque juntos é que temos força! 

Continuaremos a lutar na justiça, na empresa e na rua contra estas atrocidades e tal 
como dissemos anteriormente o caminho é a dignificação do trabalho e não a 
escravatura! 

 

NESSE SENTIDO, EXORTAMOS TODOS OS 
TRABALHADORES A LUTAREM CONTRA ESTAS 
ATROCIDADES, ADERINDO À GREVE MARCADA PELO 
SITAVA PARA OS PRÓXIMOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO. 
 

     

SINDICALIZA-TE NO MAIOR SINDICATO DA AVIAÇÃO EM 
PORTUGAL! 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 
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