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Correcção: todos somos trabalhadores 

da PORTWAY, pois os seus adminis-

tradores, Jorge Ponce de Leão à cabe-

ça, são apenas os coveiros da empresa 

, prejudicando-a em favor de quem 
explore os trabalhadores e opere fora 

da legalidade. Ponce de Leão joga 

para os dois lados: como presidente e 

CEO da Ana Aeroportos não se 

importa de sacrificar a sua empresa de 

handling se assim beneficiar as com-

panhias aéreas clientes nos aeroportos 

que também administra. No caminho 

descarta trabalhadores,  

qualidade do serviço, licen-

ças de operador e a própria 

Lei. 

Ponce diz que é de Leão, 

mas as lágrimas que chora 

pelo despedimento colecti-

vo na PORTWAY são de 

crocodilo. A chantagem e o benefício 

do seu segundo maior cliente deu-lhe 

a conveniente oportunidade de despe-

dir os “trabalhadores com maiores 

salários”, palavras suas. De Leão? 

Não, um Ponce de Vergonha, um Pon-

ce de Incompetência que abandona os 

trabalhadores mais antigos desperdi-

çando o capital mais valioso duma 

empresa, os seus recursos humanos 

mais experientes. Isto não é só cobar-

dia, é gestão danosa e merece sanção. 

Só os trabalhadores poderão desmas-

carar a camisola  interior da 

RYANAIR que os adminis-

tradores da ANA usam por 

baixo da camisa! Deixemos 

passar e eles entregam todo 

o handling às low-costs. 

Por Todos, ao Protes-

to!Por Todos, à LUTA!  
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PORTWAY -  GREVE DIA 18 DE ABRIL 
LUTA CONTRA O DESPEDIMENTO COLECTIVO 

18 de Abril - greve entre as 8h00 e as 15h00 
manifestações com plenários nos aeroportos continentais 



 

 Na dança das cadeiras entre companhias aéreas e empresas de handling, 

quem fica de fora são os trabalhadores, como se viu recentemente no caso 

Ryanair-Portway. Se antes tivemos o caso da escala de Faro da Grounforce, 

ainda está por ver qual o plano dos novos donos da TAP para a Groundforce. 

A pressão internacional na aviação é cada vez mais a extensão do modelo 

low-cost! No handling não somos excepção! O trabalho temporário e as pres-

tadoras de serviços foram o inicio! Agora é a tentativa de impor o modelo 

Ryanair/Goundlink: 530€ para os OAEs e 700€ para os TTAEs, a recibos 

verdes! Onde vamos parar? Será alguma vez suficiente a nossa exploração 

para alimentar os lucros chorudos das nossas administrações? 

É preciso mais do que a regulação – mais ainda quando os reguladores prote-

gem as ilegalidades. É preciso um acordo que proteja todos os trabalhadores, 

contra o ataque low-cost! 

É necessário um acordo coletivo para o sector do handling! Em alguns paí-

ses, como na Espanha, tal já acontece. Só um acordo do sector valorizará as 

qualificações técnicas e a experiência acumulada, afectando-as ao seu servi-

ço e obrigando a manter os postos de trabalho, os direitos e antiguidade, 

independentemente dos contratos entre companhias aéreas e handling. Só um 

acordo comum pode proteger, de facto, o capital mais valioso de uma empre-

sa, os seus trabalhadores, contra os despe-

dimentos, a precariedade e a incerteza 

constante. 

Por isso, colegas da Portway e MyWay e 

da Groundforce, só unidos podemos parar 

este ataque! É preciso sair à luta juntos, 

pelo nosso futuro e pela qualidade e 

segurança do serviço que prestamos! 

Parar os Despedimentos e a Precariedade:  
Por um Contrato Coletivo para o Sector do Handling!  

SPdH -  PLENÁRIO COM GREVE DIA 18 DE ABRIL 
LUTA CONTRA O DESAPARECIMENTO DO HANDLING 

18 de Abril - greve entre as 15h00 e as 18h00  
Plenário de trabalhadores no Aeroporto de Lisboa 
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A Europa Não é a Irlanda - Um Calendário 

2011- Tribunal espanhol determina a ilicitude da prática da Ryanair em cobrar 

aos passageiros a reimpressão do cartão de embarque. 2013- Ryanair condena-
da nos tribunais noruegueses por despedimento ilícito ao tentar fazer valer a   

lei do trabalho irlandesa  na Noruega. 2014- Ryanair obrigada a pagar mais de 
8 milhões de euros por não cumprir a lei do trabalho francesa. 2015- Tribunal 

dinamarquês obriga Ryanair a acordo colectivo de trabalho para poder operar.  

A diminuição de voos da TAP no aeroporto Sá Carneiro, fruto da privatização 

da companhia, abriu os telejornais no primeiro trimestre do ano. Os novos 

donos da TAP, o consórcio Gateway de Neeleman e Pedrosa, desenharam para 

a nova operação da companhia uma concentração do tráfego no aeroporto de 

Lisboa. Esta estratégia teve como opositor mediático Rui Moreira, presidente 

da Câmara do Porto e antigo presidente da Associação Comercial do Porto.  

O aproveitamento do aeroporto Sá Carneiro possibilitaria aliviar o aeroporto 

de Lisboa, providenciando desta forma um melhor serviço aos passageiros do 

centro e norte do país, como Rui Moreira bem observou. Contudo, o mesmo 

tem vindo a secundarizar os trabalhadores, privilegiando no seu discurso os 
empresários a as suas viagens de negócios, algo que lhe está no sangue. 

A somar ao despedimento colectivo na Portway provocado pela Ryanair, de 

gravidade acrescida no Porto devido ao peso da low-cost na escala, temos a 

drástica redução de vôos da TAP.  A badalada ponte aérea entre Porto e Lisboa 

só serviu para gerar apreensão a norte na escala da Groundforce. É uma mano-

bra de diversão contraproducente que abriu espaço a outras companhias para 

ocupar as rotas anteriormente preenchidas pela TAP naquela cidade.   

Rui Moreira esqueceu-se de adicionar às suas preocupações os trabalhadores 

do handling no Sá Carneiro e de se posicionar contra o despedimento colectivo 

na Portway e outro qualquer que se vislumbre. As privatizações e o planea-

mento liberal metem em risco postos de trabalho, diminuem a segurança e 

a qualidade do serviço. Nós não queremos isto! 

GROUNDFORCE - Preocupação Pela  Escala do Porto 


