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AOS TRABALHADORES DA PORTWAY 

VENCEU A DIGNIDADE! 

 

No plenário realizado a 6 de dezembro, os Trabalhadores da PORTWAY exigiram ao SIMAMEVIP 
que tudo fizesse pela revogação das indignas avaliações de desempenho.  

O processo de avaliação de desempenho foi conduzido pela Empresa sem qualquer respeito pelas 
normas estabelecidas, ignorando e incumprindo o previsto no Acordo de Empresa. Pelo segundo 
ano consecutivo, a PORTWAY, com este procedimento, tentou passar um atestado de 
incompetência à generalidade dos Trabalhadores da Empresa.  

Situação que, quer pela sua gravidade, quer pelo impacto que tem na vida dos Trabalhadores 
mereceu a intervenção consequente, por parte deste sindicato. ERA A DIGNIDADE DOS 
TRABALHADORES QUE ESTAVA EM CAUSA. 

Ainda no mesmo plenário, por proposta dos Trabalhadores, o SIMAMEVIP comprometeu-se a emitir 
um pré-aviso de greve para os dias 22 e 23 de dezembro.  

Pese embora, existisse já um pré-aviso de greve para as mesmas datas de uma outra estrutura 
sindical, frisamos que nada nos ligava aos objetivos e pretensões declarados por essa outra 
estrutura sindical. 

 

Dando voz aos Trabalhadores, reafirmamos que o mandato que eles nos confiaram, era bem claro: 

A ANULAÇÃO DAS INDIGNAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 2019 E 2020! 

 

A 6 de dezembro é emitido um Pré-Aviso de Greve, por parte do SIMAMEVIP. 

A 13 de dezembro e na continuação de uma reunião que teve lugar dia 2 de dezembro, os 
Sindicatos signatários do AE de 2020 foram chamados a reunir com a Empresa. 

Ao contrário do afirmado pela PORTWAY na reunião de dia 2 de dezembro, a 13 de dezembro a 
Empresa informa que apesar das dificuldades financeiras tem disponibilidade para negociar um 
aumento salarial e apresentar uma solução para progressões de nível. 

Sobre a anulação das avaliações de desempenho? Nem uma palavra da Empresa. 

A nossa postura pautou-se pela inteira disponibilidade para encontrar soluções para os aumentos 
salariais e progressões de nível, isto é, temos sempre como objetivo a defesa dos direitos dos 
Trabalhadores.  

Todavia e não havendo resposta por parte da PORTWAY sobre a avaliação de desempenho, 
mantivemos o pré-aviso de greve. 

A 14 de dezembro, o SIMAMEVIP foi recebido pelo Chefe de Gabinete e pelo Assessor do Ministro 
das Infraestruturas, onde reafirmamos que o que estava em causa e quais as condições para a 
resolução do conflito: ANULAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 2019 E 2020. 
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A 15 de dezembro teve lugar, no Ministério de Trabalho/DGERT, a reunião de discussão dos 
serviços mínimos que enquadravam a greve, reunião que acabou por ser transformada numa 
reunião de conciliação entre as partes. 

Tendo início às 10h e terminado para lá das 22.30h, esta reunião é espelho da forma como o 
sindicato encara as suas responsabilidades perante os Trabalhadores, os seus problemas e as 
suas reivindicações.  

Durante todo o período da reunião, o sindicato esteve em estrita ligação com os seus associados, 
auscultando-os e informando-os sobre o desenrolar da discussão. Foi lavrado, então em ata, um 
acordo, que o SIMAMEVIP assinou apenas depois ter a aprovação dos Trabalhadores.  

 

O Acordo alcançado significa uma vitória, pois garantiu aos Trabalhadores a ANULAÇÃO DAS 
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE 2019 E 2020, repondo assim a sua dignidade, lembrando 
que esta era a condição única para o levantamento do pré-aviso de greve. 

Queremos vincar que durante todo o processo, orientamos a nossa conduta em total lealdade com 
o mandato recebido pelos Trabalhadores a 6 de dezembro e com inteira disponibilidade para 
encontrar soluções, conforme a reunião de 13 de dezembro.  

Temos consciência que a luta não terminou. A luta apenas continua com novas e melhores 
condições para os Trabalhadores da PORTWAY.  

 

FOI COM DETERMINAÇÃO E FIRMEZA DOS TRABALHADORES QUE VENCEMOS UMA BATALHA 

MAS NÃO TERMINOU A LUTA! 

 

Novas batalhas se avizinham, e hoje com o exemplo desta batalha podemos afirmar que só com 
determinação e firmeza estamos em condições de obter bons resultados. 

Terminamos fazendo um apelo à UNIDADE DOS TRABALHADORES EM TORNO DO SINDICATO 
E OS SEUS REPRESENTANTES NA PORTWAY. 

 

 

NA UNIDADE DOS TRABALHADORES 

A FORÇA DO SINDICATO! 

 
 

A DIRECÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
Lisboa, 21 de dezembro de 2021 

 


