Acto
Reuniõo entre parceiros sociais do porto de Lisboo - 2014.02.14

Aos 14 dias de Fevereiro de2014, reuniram-se no Edifício Vasco da Gama, em Lisboa,
representantes do Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego e Conferentes
Marítimos do Centro e Sut de Portugal (Antonio Mariano, João Raimundo, Paulo Nunes
da Sitva), do lnternational Dockers Council (Jordi Aragunde), da AOPL (Morais Rocha,
Eduardo Pimentet), da AOP (Ramalho Nascimento, Caldas Simões), tendo em vista
discutir as razões que deram origem conftito existente e atingir um acordo entre as
Partes. A reunião reatizou-se sob o patrocínio e mediação do Presidente do Consetho
Directivo do lnstituto da Mobitidade e dos Transportes, l.P. (João Carvatho).
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O Presidente do lMï, 1.P., soticitou e agradeceu a boa vontade de todas as partes
envotvidas, de modo a ser possíve[ obter uma sotução de paz social que preserve o
bom funcionamento do porto de Lisboa. Apelou a que as partes cheguem a um acordo
othando para o futuro e não para o passado, respeitador dos termos da nova Lei em
vigor desde Fevereiro de 201 3.

As Partes expuseram as suas respectivas razões

e

pontos de vista, tendo sido

discutidos os seguintes pontos:

- Prazo de negociação do novo CCT;

-

Condições de serviço actuat no porto de Lisboa, nomeadamente as quebras de
movimento e a saída de linhas do porto;

- Reintegração de 47 trabathadores na AETP-L;
- Situação da nova empresa de trabatho portuário (PORL|S);

-

Processos judiciais
empresas.

e disciptinares em curso entre trabathadores,

Sindicato

e

Ficou de comum acordo decidido os seguintes termos, que as partes devem
prosseguir de boa-fé:

1) Em retação aos 18 trabathadores

dispensados em Janeiro de 2013, serão
reintegrados na AETP-L com contrato sem termo, condicionado ao acordo de cada um
desses trabalhadores;

2) Em retaçáo aos 29 trabalhadores dispensados em Junho de 2013, ficou decidido
cotoca-tos sempre que necessário, na quatidade de trabathadores da AETP-L como
eventuais, condicionado ao acordo de cada um desses trabalhadores. Mais se acordou
que a situação de cada um desses trabalhadores será avaliada até ao final do ano,
tendo em consideração as necessidades do porto, a sua ocupação e o seu histórico,
com vista a melhoria do seu víncuto contratuat;

r/2

,-

il

,i

i

j

Acta
Reunião entre porceiros sociois do porto de Lisboa' 2014"02.14

Em relação aos pontos anteriores, os operadores condicionam a proposta feita
retirada dos respectivos processos em tribunat.

à

3) Em retação à

PORLIS, ficou decidido que esta não admitirá mais trabalhadores
para além dos 2'1 trabalhadores já contratados a termo à presente data, até ao fim
da negociação do novo CCT. Durante essa negociação, as Partes procurarão encontrar
uma sotução de modo a que os trabathadores da PORLIS sejam integrados na AETP-L;

4) Ficou acordado petas partes que a utitização dos trabalhadores se realiza nos
seguintes termos:

a) Primeiro, são cotocados os trabathadores da

AETP-L com contrato sem

termo;

b) Segundo, são colocados os 29 trabalhadores da AETP-L, para as funçoes
para que estiverem habilitados;

c) Terceiro, são cotocados os actuais 26 trabathadores eventuais da AETP-L e
os 21 .trabathadores da PORLIS, em condições de iguatdade e em razão das
funções para que estiverem habititados;

5) Ficou decidido que relativamente aos trabathadores da

AETP-L deve ser dada
formação profissional necessária para aumentar as capacidades de resposta as
necessidades de mão-de-obra do porto, de modo a que os navios que o demandem

não tenham constrangimentos operacionais

e tenham uma resposta eficiente

e

eficaz;

6) Ficou decidido que as partes procederão no sentido de negociar o novo

CCT,

preferenciatmente até Setembro de 2014;
7) As partes comprometem-se a envidar todos os esforços e bons ofícios no sentido de
pôr fim aos processos disciptinares, contra-ordenacionais e judiciais em curso;

8) As partes reconhecem que o presente acordo reúne condições para garantir a paz
sociat durante o período de negociação do novo CCT, o que implica o tevantamento
das formas de luta em curso.

Peto Sindicato

Peta AOPL

Peto IDC
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Peto lMT,
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