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ESTÁ A CHEGAR O MOMENTO DA ALTERNATIVA 

PARA OS TRABALHADORES VINCI/PORTWAY 

 
É público que as razões substanciais que levaram o SITAVA a não assinar o AE em Junho 
estavam relacionadas com um conjunto de medidas precarizantes e altamente penalizadoras dos 
trabalhadores da Portway, designadamente no que diz respeito à desregulação dos tempos de 
trabalho. 
 
Passado quase um ano, têm-se confirmado todas as malfeitorias que prevíamos. A Portway usa e 
abusa dos trabalhadores e parece que a degradação das condições e relações laborais não tem 
fim. Já todos o reconhecem, mesmo os mais optimistas. 
 
Hoje, no entanto, estamos no limiar de os trabalhadores da Portway poderem decidir por uma 
alternativa. Alternativa essa que, longe de ser perfeita, lhes dá a possibilidade de voltarem a 
recuperar direitos e qualidade na sua vida pessoal e familiar. Caberá a cada trabalhador, de uma 
forma ponderada e informada, analisar e decidir qual o caminho a seguir. A nossa obrigação era 
proporcionar uma alternativa que, finalmente, está na iminência de se tornar realidade. 
 
O Contrato Colectivo do Handling, assinado no passado dia 6 de Dezembro e cuja extensão foi de 
imediato pedida à DGERT, apresenta-se como alternativa em termos de contratação colectiva ao 
AE que é neste momento praticado na Portway. 
 
O Projecto de Portaria de Extensão do Contrato Colectivo do Handling foi publicado no passado 
dia 15 de Maio, antecedendo a publicação da Portaria de Extensão, que acontecerá 
previsivelmente dentro de 2/3 semanas. 
 
Sabemos também que a Portway, em jeito de “último recurso”, requereu a emissão de Portaria de 
Extensão do seu AE. Esse requerimento não foi aceite por não estarem reunidos os requisitos 
legais para o mesmo, pelo que, se nenhum dos sindicatos outorgantes desse AE se associar à 
Administração da Portway na solicitação dessa portaria de extensão, será impossível a sua 
emissão. 
 
Este é pois, também, um momento de definição e de responsabilização de todos. Sobretudo de 
quem defende a palavra “democracia”! Esta deveria ser uma luta conjunta de todos os 
trabalhadores e seus sindicatos! 
 
Resistimos à chantagem, motivados por dezenas de trabalhadores que com enorme coragem e 
determinação recusaram também toda essa operação de subjugação, de ameaças e de assédio. 
 

Continuaremos a lutar na justiça, na empresa e onde for necessário contra as arbitrariedades da 
Portway, sendo que, como sempre defendemos, o caminho é a dignificação do trabalho! 

 
          

BREVEMENTE SERÃO MARCADOS PLENÁRIOS NAS VÁRIAS UNIDADES DE HANDLING, DE QUE 
INFORMAREMOS ATEMPADAMENTE. 

 

SINDICALIZA-TE NO MAIOR SINDICATO DA AVIAÇÃO EM PORTUGAL!  

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 
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