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Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Trafego e Conferentes Maritimos do Centro e Sul de Ponugal
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da Solidariedade, Emprego e Seguranga Social

Minisiro da Eoonomia

Aos Exm°s Senhores:

Presidente do Conselho Directivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes,
Presidente da Assooiagéo dos Portos de Portugal
Presidente da Associagao de Armadores da Marinha de Comércio

IMT

As Empresas de Estiva que operam nos portos de Lisboa, de Setubal e da Figueira da Foz, as Empresas de Trabalho
Portuério (ETP's) dos portos acima referenciados, as Associaooes de Operadores AOPL, AOP e ANESUL, as

Administragées dos Portos e as Capitanias dos Portos de Lisboa, de Set?bal e Sesimbra, e da Figueira da Foz, aos
Armadores, aos Agentes de Navegagao, aos Transitarios e a quaisquer outros utentes do porto de Lisboa, de Setubal e
da Figueira da Foz.

PRE - Avrso DE GREVE para o PORTO DE LISBOA
(Com incidéncias re?exas nos Portos de Setubal e da Figueira da Foz)

TRABALHADORES PORTUI-'\Rl0S
I

Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Trafego e Conferentes Maritimos do Centro e Sul de Portugal,
em nome e em representagao dos trabalhadores portuarios integrados no respective ambito estatuario, que
exercem a sua actividade pro?ssional na area do Porto de Lisboa e também nos portos de Setubal e da
Figueira da Foz, declara qreve a prestac?o de trabalho nestes portos. a partir das 08h00 do dia 31 de
Dezembro de 2015 até as 08H00 horas do dia 21 de Janeiro de 2016, cuia incidéncia operacional em
cada porto e cuios periodos de duracao diéria vao abaixo indicados para efeitos de delimitacéio do
émbito temgoral e ogeracional da abstengao a resgectiva grestagao de trabalho nas corresgondentes
operacoes portuérias, nalquns casos circunscritos a factualidade determinante das respectivas
O

paralisao?es.

Esta declaragao de greve é feita no quadro de aplicagao do disposto no n° 1 do art“ 531° e nos n.°s 1 a 3 do
art° 534°, ambos do Cédigo do Trabalho, compreendendo-se no exercicio do direito de greve a paralisagao
do trabalho correspondenteas explicitagoes abaixo efectuadas.
A

do A 1.

M‘-' 213475201;

Suas Exceléncias,

O Ministro

CENI'Ro

greve envolvera’ todos os trabalhadores portuarios efectivos e também aqueles que possuam vinculo
contratual de trabalho portuario de duragao Iimitada, cujas entidades empregadoras ou utilizadoras sejam
ETP‘s ou empresas de estiva em actividade nos referidos portos, compreendendo-se ainda no ambito da
greve as empresas titulares de direitos de uso privativo na respectiva area portuaria, e compreendendo—se
na paralisagao do trabalho todas e quaisquer operagoes incidentes sobre a carga elou descarga ou sobre a
mera movirnentagao de bens ou mercadorias, em navio ou fora dele, a realizar na zona portuaria da area de
jurisdigao do porto, seja qual for a entidade responsavel pelas operagoes e seja qua! for a condigao contratual
dos respectivos trabalhadores.
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Periodos e situacées abranqidos pela qreve:

z-.

‘

No Qorto de Lisboa:

Para situagoes esgecificasc
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A

greve materializar-se-a na abstenoao da prestagao de trabalho durante as ocorréncias a seguir
enunciadas, circunscrevendo—se:
a)

Por um lado, aos trabalhadores portuarios que, Sem o seu acordo, sejam incumbidos de tarefas
que néo constituam parte integrante da realizaoéo efectiva de operagées portuarias,
nomeadamente em actividades integradas, directa ou indirectamente, em acgées de formagéo
pro?ssional de outros trabalhadores que, por efeito dessa habilitagéo, constituam, real ou
potencialmente, mao—de—obra concorrencial para efeitos de preenchimento de postos de
trabalho da actividade de movimentagao de cargas portuarias;

b)

Por outro lado, aos trabalhadores portuarios que sejam ocupados, isoladamente, em servigos
ou fungoes que, por razées de seguranga no trabalho, justi?cam mais do que um pro?ssional
afecto a respectiva operagao, tais como, em trabalhos de peagao e de despeagao, em
trabalhos executados em altura, nomeadamente no cimo de contentores ou em trabalhos
realizados nos porées dos navios ou noutras embarcagzoes;

c)

Constituira fundamento de paralisagao do trabalho a inexisténcia de coordenadores, portalo
equipas de trabalho;

ou conferente nas respectivas
d)

A

e)

A

greve incidira, igualmente, em periodos de trabalho, normais ou suplementares, sobre a
globalidade dos servigos gue se encontrem a ser realizados nos terminais em gue. na
execucao de qualquer operaoéo portuéria intervenham empresas de camionaqem que
tenham sido contratadas gor emgresas de estiva ou gor intergosta entidade Qara grestarem
actividade na movimentagao de cargas através da utilizagao de trailers ou veiculos gesados
de transgorte de mercadorias, porquanto, os trabalhadores portuarios estao devidamente
habilitados para o efeito, sempre desempenharam tais fungoes, e nas negociag?es do novo
Contrato Colectivo de Trabalho o seu direito a exercer aquelas foi reconhecido, e aceite, pelos
representantesdas empresas de estiva;

f)

Para além das situaooes referidas na alinea anterior, a greve incidira, igualmente, em periodos
de trabalho, normais ou suplementares, sobre a movimentagéo de todo e gualguer tigo de
carqa por empresas de camionaqem contratadas por empresas de estiva ou Dor interposta
entidade Qara grestarem actividade na movimentagéo de cargas através da utilizagéo de
trailers ou veiculos pesados de transporte de mercadorias carqa essa que nao sera
movimentada em qualquer zona ou servico do porto, enquanto durar a qreve'

g)

Ainda, nao

h)

greve aplicar-se-a’ ainda em todas as operagées realizadas em qualquer terminal, seja qual
for o periodo de trabalho, normal ou suplementar, para a execugao das quais as entidades
empregadoras ou utilizadoras de m§o—de—obra portuaria contratem ou coloquem trabalhadores
estranhos a Qro?ssao e gue nao integrassem o contingente efectivo e eventual a data de 15
de Setembro de 2015;

seré prestado qualquer trabalho nos terminais em que os trabalhadores colocados
portarias
nao forem trabalhadores portuarios pertencentes ao contingente de mao—de-obra
nas
afecto ao porto de Lisboa a data de 15 de Setembro de 2015;
A

greve envolvera ainda todos os trabalhadores portuarios e incidira sobre a totalidade das
operagoes das empresas/terminais onde, em qualquer das operagées, sejam colocados a
desempenhar tarefas de movimentagéo, planeamento e controlo de cargas, trabalhadores néo
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pertencentes ao contingente de mao-de-obra afecto ao porto de Lisboa a data de 15
Setembro de 2015;
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De igual forma, néo sera prestado qualquer tipo de trabalho por parte dos trabalhadores
portuarios, incidindo assim a qreve sobre a totalidade das operacées nos terminals/empresas

onde se veri?que a ocorréncia de qualquer accéo de formaoao pro?ssional destinada a macde-obra alternativa ou complementar aos trabalhadores abrangidos por este oré—aviso;
J)

Ainda, nao sera prestado qualquer tipo de trabalho/apoio em acgoes de formagéo pro?ssional
destinada a mao—de—obra alternativa ou complementar aos trabalhadores abrangidos por este
pré—aviso, mesmo nos casos em que as ditas acgoes néo impliquem a movimentagéo efectiva

de cargas;
K)

Igualmente, nao seré prestado qualquer tipo de trabalho por parte dos trabalhadores
portuarios, incidindo assim a qreve sobre a totalidade das operaoées, nos terminaislempresas
em que alqum trabalhador se encontre a desempenhar funcoes correspondentes a uma
categoria gro?ssional inferior a sua‘
A greve contemplaré,

ainda, a abstengéo da prestagéo do trabalho incidente sobre navios que,
neste contexto de greve, sejam ou tenham sido desviados de um terminal para outro, dentro
do pono de Lisboa, até dois dias antes do primeiro dia de greve ou dentro dos Iimites, inicial e
final, ?xados neste aviso prévio;
Por se tratar de empresas do mesmo grupo empresarial, e por poderem complementar
servigos entre elas, situagéo que ja ocorreu no passado, a veri?cagéo de algumas das
situagoes supra previstas que impliquem a paragem da globalidade dos servigos e navios, nas
empresas Liscont e/ou Sotagus, implicara uma paralisagéo total e simultanea em ambas.
Nos Portos de Set?bal e da Fiqueira da Foz:
A

greve restringir-se—a, nestes portos, a abstengao da prestaoao do trabalho incidente sobre cargas ou navios
que, neste contexto de greve, sejam ou tenham sido desviados do porlo de Lisboa para qualquer dos portos
de Setijbal ou da Figueira da Foz até dois dias antes do primeiro dia de greve ou dentro dos limites, inicial e
final, ?xados neste aviso prévio.

Fundamentos determinantes da convocagéo da greve
Constituem motivos graves, determinantes desta declaragéo da greve:
A utilizaoéo

8)

que empresas de estiva, e outras, vem intentando fazer de trabalhadores
porluarios, e nao portuérios, em acgoes de formagéo promovidas para habilitar
pro?ssionalmente outra mao-de-obra desnecessaria ao sector tendo por ?m a ocupagao
concorrencial ulterior desta mao-de—obra em postos de trabalho, pondo desse modo em risco
a estabilidade ocupacional dos actuais pro?ssionais portuarios e a sua seguranga de emprego,
de que resulta patente o intuito de aniquilar os actuais pro?ssionais da classe;

b)

A

manifesta caraoterizagao oomo prepotente, abusiva e eticamente inquali?cével de condutas
dessa natureza, cuja razao de ser se prende corn a visualizada substituigéo dos actuais
trabalhadores portuérios por outros trabalhadores a contratar, nao so em condigoes precarias,
como também em condigées remuneratérias substancialmente inferiores;
O

caracter manifestamente estratégico-maquiavélico de se intentar, deste modo, impor aos
actuais trabalhadores portuérios do porto de Lisboa intervengoes gue néo so néo 5510 de
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indole gro?ssional, como também se traduzem em tarefas de natureza meramentém-=“347320V
coadiuvante na preparacao de outra méo—de—obra que as emoresas de estiva destinam
1200mecisamente a substituir os actuais pro?ssionais do sector na ocupacao de postos de trabalho
portuério em detrimento da estabiiidade ocupacional e da sequranca de empreqo da mao—de—
obra regular "a existente.
d)

A

violagao reiterada, por parte de entidades empregadoras e utilizadoras de mao-de—obra
portuaria no Porto de Lisboa, quer de reguiamentagao convencional expressa constante do
CCT em vigor, quer de acordos e protocoios complementares dessa reguiamentagao
colectiva, quer da propria Lei n° 3/2013, de 14 de Janeiro, quer, ainda, do Protocolo de Acordo
de 14/O2/2014, nomeadamente em matéria de regras de prioridade na colocagéo de m2'1o—de—
obra, bem como em matéria de contratacao e de afectagéo a operagées portuarias de
trabalhadores desquaii?cados elou estranhos a pro?ssao de trabalhador portuario;
O facto de, ao arrepio de qualquer fundamento ético e de qualquer legitimidadejuridica para
o efeito, as empresas de estiva em actividade no porto de Lisboa terem passado a contratar,
desde inicios de 2013, meios operacionais e de mao—de-obra fora do sector sem que tivessem
deixado de vigorar as condigées Iegais e convencionais aplicaveis a titulo de regulamentagao

propria do exercicio das operagées portuarias em causa;
A

caracterizagéo de tais condutas - ilegitimas e prepotentes — como claramente violadoras
dos mais elementares principios da boa—fe contratual, é comprovada pelo facto de terem sido
interrompidas as negociagées directas corn vista a celebracao de um novo Contrato Coiectivo
de Trabalho depois de terem sido acolhidas a maioria das sugestées patronais, e recusadas
as propostas do Iado sindical, com base no argumento — inveridico — de que eram iiegais,
quando, na sua maioria, as mesmas se encontram plasmadas no CCT daquele que é
considerado pelos representantes patronais o porto modelo do pais — porto de Leixées
—;

9)

Reiativamente ao referido na alinea precedente o Sindicado iouva a atitude de alguns
responsaveis do porto da Figueira da Foz, que aceitaram jé retomar as negociagées directas,
sem condigées de parte a parte, o que mostra bem que a ma’ fé negocial nao é aigo comum a
todos os representantes patronais, mas téo so daqueies que estao, ou estiveram, de
passagem pelo sector, preocupando-se mais com a obtengao de elevadas mais—valias e
menos com o facto de um sector estratégico poder passar a ser controlado por empresas
estrangeiras, cuja dimensao e opacidade nao permite sequer saber quem sao os verdadeiros
titulares das mesmas;
Aos trabalhadores portuarios, pro?ssionais do sector, contratualmente disponiveis para
assegurarem a prestagao de todo o trabaiho que integra as operagées portuarias, seja em
periodo normal, seja em periodo de trabaiho suplementar, assiste, assim, inquestionavel
Iegitimidade para, através da greve, se oporem a atitudes desta natureza, as quais Ievam a
entender e a sustentar que, com procedimentos como os supra descritos, se visa, certamente,
anarquizar o regime de organizagao e de estabilidade das relagées de trabalho portuério no
Porto de Lisboa, por forma a desquaii?car e precarizar o mesmo, com vista a diminuigao
acentuada, e desregrada, do seu custo;
Por outro Iado, nao é menos reievante e preocupante a fundada apreensao que tais
comportamentos empresariais ocasionam também em matéria de seguranca no trabalho dos
proprios pro?ssionais portuarios, cujos riscos neste dominio impoem a garantia do
cumprimento de condicées de prevencao da ocorréncia de acidentes de trabalho, sendo, por
isso, Iegitimo que nas operacoes em que intervenha mao-de—obra estranha, inexperiente ou
desquali?cada, os pro?ssionais do sector possam, justi?cadamente, escusar-se a partilhar
servicos com quem néo Ihes ofereca a necessaria con?anca que é exigida pelas tarefas de
inter—relag;ao e de complementaridade reclamadas por condigoes de trabalho que
assegurem,
e?cazmente, a prevencao geral de factores de sinistralidade,

j)

Por outro lado, a seguranga no trabalho esta também a ser colocada em causa, podendo
a titulo de exemplo a afectagéo de apenas um trabalhador a trabalhos de peagéo e
de despeagéo, bem como a trabalhos realizados em altura, nomeadamente no cimo de
contentores ou em trabalhos realizados nos porées de navios ou em outras embarcagoes,
porquanto as caracteristicas e a natureza propria de tais intervengées operacionais implicam
riscos sérios de sinistralidade laboral quando o trabalhador, isolado nessas fungées, se
defronta com circunstancias especi?cas e adversas que sac insusceptiveis de, por si so,
poderem ser superadas em condigées de seguranga no trabaIho_
refen'r—se

I

I

I

SERVIQOS MiNIMOS
Os trabalhadores abrangidos pela greve séo representados pelo Sindicato subscritor do presente aviso
prévio de greve, o qua] pode delegar esses seus poderes de representagéo em trabalhadores identi?cados
para o efeito.
Considerando que o periodo de paralisagéo do trabalho tern uma duragao diaria exigua e que as ocorréncias
atrés descritas séo, por natureza, de duraoao Iimitada ao respective periodo diario da ocupagéo pro?ssional
do trabalhador e que, em tais condigées, a paralisagéo do trabalho nao postula a ?xagéo de servigos minimos
que devam ser prestados em situagoes de greve, por néo estarem em causa necessidades sociais
impreteriveis cuja satisfagao pudesse impor servigos minimos, torna—se manifestamente injusti?cada e
inexigivel uma tal ?xagéo neste contexto.
Todavia, caso ocorram nos respectivos periodos de greve situagoes que, pela sua natureza, sejam
consensualmente susceptiveis de poderem ser consideradas como carecidas de imediata prestagéo de
trabalho para satisfagéo de eventuais necessidades sociais impreteriveis durante as correspondentes
paralisagoes do trabalho, o Sindicato e a entidade ou entidades responséveis por tais operagées ?xaréo, por
acordo e téo prontamente quanto se mostrar possivel, o ambito, a natureza e a duragéo das tarefas ou
fungées a realizar para garantia dessa satisfagéo, utilizando como parémetros de avaliagéo para o efeito os
principios da necessidade, da adequagéo e da proporcionalidade.
Incumbira' é respectiva Associagéo Sindical designar, nos termos da lei, os trabalhadores que, quando

justi?cado, devam ?car adstritos a eventual necessidade de prestagéo dos servigos minimos de que possa
carecer a correspondente actividade durante a efectivagéo da greve.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2015
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