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, Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Trafego e Conferentes Maritimos do Centro e Sul de Ponugal
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A Suas Bceléncias,

O Ministro da Solidariedade, Emprego e Seguranoa Social
0 Ministro da Economia
A Ministra do Mar

Aos Exm°s Senhores:

Presidente do Conselho Directivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IMT
Presidente da Associaoéo dos Portos de Portugal
Presidente da Associaoao de Armadores da Marinha de Comércio

As Empresas de Estiva que operam nos portos de Lisboa, de Set?bal e da Figueira da Foz, as Empresas de Trabalho
Portuario (ETP's) dos portos acima referenciados, as Associagées de Operadores AOPL, AOP e ANESUL, as
Administragoes dos Portos e as Capitanias dos Ponos de Lisboa, de Sembal e Sesimbra, e da Figueira da Foz, aos
Armadores, aos Agentes de Navegaoéo, aos Transitarios e a quaisquer outros utentes do pono de Lisboa, de Set?bal e da
Figueira da Foz.

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

TRABALHADORES PORTUARIOS

I

O Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Trafego e Conferentes Maritimos do Centro e Sul de Ponugal,
em nome e em representagéo dos trabalhadores portuarios integrados no respective émbito estatutario, 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

2‘: prestacao de trabalho nestes portos. a partir das 08 horas do dia 12 de Maio de
2016 até as 08 horas do dia 27 de Maio de 2016. cuia incidéncia ogeracional em cada norto e cuios
geriodos de duragao diéria vao abaixo indicados gara efeitos de delimitagao do émbito temgoral e
operacional da abstencao a respectiva prestacao de trabalho nas correspondentes operacoes
portuérias, nalquns casos circunscritos 5 factualidade detem1inantedas respectivas paralisac?es.

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

A greve envolvera todos os trabalhadores portuarios efectivos e também aqueles que possuam vinculo
contratual de trabalho portuario de duragéo Iimitada, cujas entidades empregadoras ou utitizadoras sejam
L I I "s ou empresas de estiva em actividade nos referidos portos, compreenden ' o—se ainda nu ambilu da greve
as empresas titulares de direitos de uso pnvativo na respectiva area portuaria, e compreendendo—se na
paralisagzao do trabalho todas e quaisquer operagées incidentes sobre a carga elou descarga ou sobre a mera
movimentagao de bens ou mercadorias, em navio ou fora deie, a realizar na zona poxtuéria da area de jurisdigao
do porto, seja qual for a entidade responsavel pelas operaooes e seja qua! for a condigao contratual dos
respectivos trabalhadores.
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No Qorto de Lisboa:

Para situag?es esgeci?cas:

A greve materializar—5e—a na abstengéo da prestagéo de trabalho durante as ocorréncias a seguir
enunciadas, circunscrevendo—se:

3)

b)

0)

d)

9)

Por um lado, aos trabalhadores portuarios que, sem o seu acordo, sejam incumbidos de tarefas
que nao constituam parte integrante da realizagao efectiva de operagoes portuarias,
nomeadamente em actividades integradas, directa ou indirectamente, em acgoes de formagao
pro?ssional de outros trabalhadores que, por efeito dessa habilitagao, constituam, real ou
potencialmente, mao-de-obra concorrencia) para efeitos de preenchimento de postos de trabalho
da actividade de movimentagao de cargas portuarias;

Por outro lado, aos trabathadores portuarios que sejam ocupados, isoladamente, em servigos ou
fungoes que, por razoes de seguranga no trabalho, justi?cam mais do que um pro?ssional afecto
a respective operagéo, 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 embarcagées;

Constituira fundamento de paralisagao do trabalho a inexisténcia de coordenadores, portalo ou
conferente nas respectivas equipas de trabalho;

A greve aplicar—se-a’ ainda em todas as operagoes 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 mao—de—obra portuaria contratem ou cotoquem trabathadores
estranhos a pro?ssao e que nao inteqrassem o continqente efectivo e eventual a data de 15 de
Setembro de 2015;

A greve incidira, igualmente, em pertodos de trabalho, normais ou suplementares, sobre a
qlobalidade dos servicos que se encontrem a ser realizados nos terminais em que na execucao
de qualquer operacao portuaria intervenham empresas de camionaqem due tenham sido
contratadas por empresas de estiva ou por interoosta entidade. para prestarem actividade na
movimentacao de carqas através da utilizacao de trailers ou veiculos pesados de transporte de
mercadorias, porquanto, os trabalhadores portuarios estao devidamente habilitados para o efeito,
sempre desempenharam tais fungoes, e nas negociagoes do novo Contrato Colectivo de
Trabalho o seu direito a exercer aquelas foi reconhecido, e aceite, pelos representantes das
empresas de estiva;

Para além das situagoes referidas na alinea anterior, a greve incidiré, igualmente, em periodos
de trabalho, normais ou suplementares, sobre a movimentaggo de todo e gualguer tigo de carga
por empresas de camionaqem contratadas por empresas de estiva ou por interoosta entidade,
para prestarem actividade na movimentacao de carqas através da utilizacéo de trailers ou
veiculos pesados de transporte de mercadorias carqa essa oue nao sera' movimentada em
gualguer zona ou servigo do porto enguanto durar a greve;

Ainda, nao sera prestado qualquer trabalho nos terminais em que os trabalhadores colocados
nno porturioo n?o forcm trabalhadorca portuérios pertencentes ao cc-ntingente de rnau-de-ulna
afecto ao porto de Lisboa a data de 15 de Setembro de 2015;

n‘tt\’ADORES.T|

.
JJFE '

Ei

H



mu“, mllmuuxxmh
rw «

v 1
VlIF'.~‘-.’z<.‘E.7'z\T‘l

..:: ' DE

A
» do Al- Tn.

n.»..s.: 213478201/213425855

1200 - 014- Ll
h) A greve envolvera ainda todos os trabalhadores ponuarios e incidiré sobre a totalidade das

operagées das empresas/terminais onde, em qualquer das operaqoes, sejam colocados a
desempenhartarefas de movimentagéo, planeamento e controlo de cargas, trabalhadores nao
penencentesao contingente de mao-de—obra afecto ao porto de Lisboa a data de 15 de Setembro
de 2015;

l) De igual forma, néo seré prestado qualquer tipo de trabalho por parte dos trabalhadores
portuarlos, incidindo assim a qreve sobre a totalidade das operacées, nos terminais/empresas
onde se veri?que a ocorréncia de qualquer accao de formacéo pro?ssional destinada a mao-de-
obra alternativa ou complementar aos trabalhadores abranqidos por este pré—aviso;

j) Ainda, nao sera prestado qualquer tipo de trabalho/apoio em acgées 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 acgées nao impliquem a movimentagao efectiva de
cargas;

k) lgualmente, nao sera prestado qualquer tipo de trabalho por pane dos trabalhadores portuarios,
incidindo assim a qreve sobre a totalidade das operacoes nos terminais/empresas em due alqum
trabalhador se encontre a desempenhar funcoes correspondentes a uma cateqoria pro?ssional
inferior a sua'

I) A greve contemplara, ainda, a abstengéo da prestagao do trabalho incidente sobre navios que,
neste contexto de greve, sejam ou tenham sido desviados de um terminal para outro, dentro do
porto de Lisboa, até dois dlas antes do primeiro dia de greve ou dentro dos limites, inicial e ?nal,
?xados neste aviso prévio;

m) A greve incidiré iqualmente, sobre todo o trabalho suplementar e ainda, sobre todo e qualquer
trabalho, em qualquer navio ou terminal, em que esteiam colocados trabalhadores a realizar
trabalho suplementar, ou seia mais do que o turno diério de trabalho normal;

n) Néo sera prestado qualquer tipo de trabalho por parte dos trabalhadores portuérios, incidindo
assim a qreve sobre a totalidade das operacées, nos terminals/empresas em que alqum
trabalhador seia colocado a trabalhar por uma empresa de trabalho Dortuario diferente da AETPL
-— Associacéo Empresa de Trabalho Portuario (E.T.P) Lisboa.

o) A veri?cagéo de algumas das situagées supra previstas que impliquem a paragem da globalidade
dos servigos e navios, em qualquer dos terminais portuérios elou empresas de estiva do porto
de Lisboa, implicaré uma paralisagéo total e simulténea de todas as operagées portuérias em
todas as empresas de estiva e terminais portuarios deste porto.

Nos Portos de Setdbal e da Fiqueira da Foz:

A greve restringir-se-a, nestes portos, a abstengzéo da prestagéo do trabalho incidente sobre cargas ou navios
que, neste contexto de greve, sejam ou tenham sido desviadosdo porto de Lisboa para qualquer dos portos de
Set?bal ou da Figueira da Foz até dois dias antes do primeiro dia de greve ou dentro dos Iimites, inicial e ?nal,
?xados neste aviso prévio.



we
do Ala rlrn

IsIls.:21347B2W213-$255
I I

1200- 014 I

Fundamentos determinantes da convocagéo da greve

Constituem motivos graves, determinantes desta declaragéo da greve:

a) A utilizaoéo que empresas de estiva, e outras, vém intentando fazer de trabalhadores ponuarios,
e nao portuarios, em acgoes de formagéo promovidas para habilitar Qro?ssionalmenteoutra mac-
de-obra desnecesséria ao sector, tendo por ?m a ocupaoéo concorrencial ulterior desta méo-de-
obra em postos de trabalho, pondo desse modo em risco a estabilidade ocupacional dos actuais
pro?ssionais portuérios e a sua seguranga de emprego, de que resulta patente o intuito de
aniguilar os actuais gro?ssionais da classe;

b) A manifesta caracterizagéo como prepotente, abusiva e eticamente inquali?cavel de condutas
dessa natureza, cuja razéo de ser se prende com a visualizada substituigéo dos actuais
trabalhadores portuérios por outros trabalhadores a contratar, nao so em condigées precérias,
como também em condigées remuneratérias substancialmente inferiores;

c) O caracter manifestamente estratégico-maquiavélico de se intentar, deste modo, impor aos
actuais trabalhadores portuérios do porto de Lisboa intervencoes que néo so néo 5510 de indole
gro?ssional, como também se traduzem em tarefas de natureza meramente coadiuvante na
gregaragao de outra méo-de-obra gue as emgresas de estiva destinam Qrecisamentea substituir
os actuais pro?ssionais do sector na ocupacéo de Dostos de trabalho portuério, em detrimento
da estabilidade ocupacional e da sequranoa de empreqo da mao-de—obra reqular ia existente.

d) A recusa das empresas de trabalho portuario em fornecer ao Sindicato e aos trabalhadores, os
registos do trabalho suplementar, nomeadamente os elementos previstos no ar1°.231°, n°7, do
Codigo do Trabalho, os quais foram pedidos por aqueles, por escrito, vérias vezes no decurso
do corrente ano, tendo o Sindicato sido obrigado a recorrer ao ACT para tentar obter os ditos
registos, o que até hoje ainda néo conseguiu;

e) A propalada negociagéo colectiva com um Sindicato criado por um Grupo Empresarial para, nas
palavras de um dos seus maximos responsaveis, “furar as greves", no que, note—se, néo foi
seguido pelo outro Grupo Empresarial que integra a AOP, atitude que, a manter-se, sera de
louvar;

f) Por outro lado, néo é menos relevante e preocupante a fundada apreenséo que tais
comportamentos empresariais ocasionam também em matéria de segurangza no trabalho dos
préprios pro?ssionais portuérios, cujos riscos neste dominio impéem a garantia do cumprimento
de condigoes de prevengéo da ocorréncia de acidentes de trabalho, sendo, por isso, legitimo
que nas operagées em que intervenha méo—de—obra estranha, inexperiente ou desquali?cada,
os pro?ssionais do sector possam, justi?cadamente, escusar-se a partilhar servigos com quem
néo lhes oferega a necesséria con?anga que é exigida pelas tarefas de inter—re|agéo e de
complementaridade reclamadas por condigées de trabalho que assegurem, e?cazmente, a
prevengéo geral de factores de sinistralidade.

g) Para além disso, a seguranga no trabalho esta também a ser colocada em causa, podendo
referir-ie a ?tuio do example a afctagfzo do aponac um trabulhodor u trubolhoo dc pcogéo c dc
despeagao, bem como a trabalhos realizados em altura, nomeadamente no cimo de contentores
ou em trabalhos realizados nos porées de navios ou em outras embarcagées, porquanto as
caracteristicas e a natureza prépria de tais intervengoes operacionais implicam riscos sérios de
sinistralidade Iaborai quando o trabalhador, isolado nessas fungées, se defronta com



'1)

1')

k)

circunstancias especl?cas e adversas que sao insusceptiveis de, por si so, poderem Self)?“
superadas em condigoes de seguranga no trabalho.

Acresce, ainda, que mesmo depois de ter sido criado pelo Ministerio do Mar um Grupo de
Trabalho com o objectivo de desbloquear o impasse negocial, as Associaooes de Operadores
aceitaram assinar um Acordo de Paz Social que nunca cumpriram, nao tendo sequer permitido
a integragao no quadro de efectivos dos 23 trabalhadores referidos naquele, nem sequer a sua
utilizagao e de outros 26 trabalhadores desde 02 de Novembro de 2015, privando o porto de
Lisboa de uma forga de trabalho essencial para a sua operacionalidade e recuperaoao;

Durante as negociagoes as Empresas de Estiva alteraram todas as regras de funcionamento,
criando o caos nas operagoes e exigindo aos trabalhadores incomensuraveis cargas horarias de
trabalho, de fonna desconexa e despropositada, de tal maneira que ate a presente data a
esmagadora maioria do contingente do porto de Lisboa ja quase atingiu o limite de 250h de
trabalho extraordinario, tendo alguns deles ja ultrapassado esse Iimite, veri?cando—se, ainda
assim, desde Dezembro de 2015, uma situagao reiterada e prolongada de salarios em atraso;

Para além disso, também no decurso das negociagoes e durante algum tempo, existiram
trabalhadores que estavam disponiveis para o trabalho e que pura e simplesmente nao eram
colocados a trabalhar, ao mesmo tempo que nas negociagoes os representantes patronais se
queixavam de nao terem trabalhadores disponiveis em ntimero su?ciente;

Neste momento é manifesto que a chamada Lei do Trabalho Portuario— Lei n°.3/2013, de 14 de
Janeiro -, nao veio resolver, mas sim agravar, a situagao Iaboral e de funcionamento dos portos,
uma vez que, sem um CCT, o Codigo do Trabalho e a dita Lei nao permitem que os portos
funcionem de acordo com aquilo que tém sido as praticas laborais do sector, tanto pelo lado
patronal, como pelo lado dos trabalhadores (desde a publicagao da Lei n°.3/2013 que o Sindicato
tern alertado para este facto);

Alias, a prova disso mesmo reside no facto de as Associagoes de Operadores terem recusado
em sede de negociagoes directas algumas propostas do lado sindical relativas a regras de
admissao no sector, com base no argumento —- inveridico — de que eram ilegais, posigao que
agora alteraram, sem que a Lei n°.3/2013, de 14 de Janeiro tenha sofrido qualquer tipo de
alteraoao; de resto, na sua maioria, as propostas do Sindicato encontram—se ha muito plasmadas
no CCT daquele que é considerado pelos representantes patronais o porto modelo do pals —

porto de Leixoes -, e nunca a sua ilegalidade foi suscitada porquem quer seja, sendo que ambos
os Grupos Empresariais que operam em Lisboa, operam igualmente em Leixoes e foram
também subscritores do dito CCT;

Apesar de 0 Sindicato ter aceitado baixar a massa salarial global do porto de Lisboa, em
montantes que, pelos calculos que apresentou, sao na ordem dos € 2.000.000,00 (dois milhoes
de euros) anuais, as Associagoes de Operadores recusaram apresentar os elementos
necessaries a validagao de tal valor, querendo impor unilateralmente uma gigantesca redugao
dos salarios, sem apresentarqualquerjusti?cagao credivel, nomeadamente recusando fornecer
elementos comprovativos do custo diario de cada trabalhador e do impacto que esse valor tem
na chamada factura portuaria, que também nunca foi dada a conhecer no ambito do Grupo de
Trabalho criado pelo Ministério do Trabalho (era importante saber o que pagam os utentes do
porto de Lisboa, para se poder aferir se a percentagem de custo imputada aos trabalhadores
torn oorronpondénoiu com o onourgo roul c cfcotivo don mcamoa);
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Uma das medidas propostas pelo Sindicato foi a de acabar com a regra da prioridade na
colocagao em trabalho suplementar dos trabalhadores historicos — com salérios mais elevados
— permitindo dessa forma que todos os trabalhadores com contratos sem termo, actuais e
futuros, independentemente do seu nivel salarial, tenham idénticos direitos no acesso ao
trabalho suplementar, abolindo-se assim uma regra que vigorou no sector durante décadas e
que encarecia o custo do trabalho;

As Associagées aceitaram a proposta referida na allnea anterior, mas ainda exigiram, para além
disso, uma brutal redugéo do valor dos salarios, na ordem dos 50% para os novos trabalhadores,
cumulativamente com o congelamento salarial dos trabalhadores mais antigos, o que é
inaceitével para o Sindicato que, mesmo assim, aceitou criar dois novos nlveis salariais mais
baixos, com redugoes de cerca de 20% e 40%, e néo mexer nos actuais salérios — congelados
ha seis anos - por mais um ano, proposta gue foi recusada pelas Associagoes Patronais;

Para além da quanti?cada redugéo da massa salarial, o Sindicato propés ainda uma redugéo da
precariedade no trabalho, através da passagem gradual a efectivos de cerca de sete dezenas
de novos trabalhadores, a maioria dos quais trabalham no porto como eventuais ha mais de
cinco anos, sendo que o custo global da enlrada dos mesmos seria inteiramente coberto pela
redugéo adicional da massa salarial, resultante da diminuigéodo recurso a trabalho suplementar
proposta, o que também foi recusado pelas Associagoes Patronais;

Ainda assim, e com o intuito de conseguir baixar os salarios a qualquer custo, quer haja, ou nao,
necessidade disso, uma Associagéo de Operadores — AOPL - chegou ao ponto de celebrar um
CCT fantasma, com um Sindicato fantoche, sem que a esmagadora maioria dos sécios desse
alegado Sindicato tivesse conhecimento, quer da negociagéo, quer do préprio CCT, razées pelas
quais esses mesmos sécios ja’ deliberaram a extingao do dito Sindicato e jé pediram a
caducidade do alegado CCT junto das entidades competentespara o efeito;

No decurso das ultimas reunioes, essa mesma Associagéo Patronal chegou ao ponto de
declarar, despudoradamente,que alguns postos de trabalho que historlca e legalmente foram,
desde sempre, desempenhados por trabalhadores portuérios, sendo inclusivamente dos mais
exigentes em termos de forrnagéo e capacitag?o tecnologica e dos mais sensiveis em termos
de seguranga global das operagées portuarias e dos navios, teriam sido desempenhados no
passado pelos comandantes dos navios ou por alguém deslocalizado em Antuérpia, no Dubai
ou em lstambul, falsidades que apenas podem ser explicadas pela insaciavel sanha empresarial
de continuar a restiingir o ambito de intervengéo pro?ssional dos trabalhadores portuérios, como
se as restrigées introduzidas pela Lei n°3/2013 nao tivessem jé atingido as raias do absurdo.

Neste momento é claro que as Associagoes de Operadores, uma delas totalmente controlada
por um Grupo Empresarial oriundo da Turquia — AOPL -, néo pretendem celebrar qualquer CCT
com este Sindicato, preferindo utilizar todos os recursos que tém — nomeadamente terminais
portuérios noutros portos para onde podem canalizar carga — para quebrarem animica e
?nanceiramente os trabalhadoresdo porto de Lisboa, mesmo correndo o risco de nao cumprirem
os objectives contratualmente ?xados nos contratos de concesséo, porventura com o
beneplécito das autoridades competentes, a quem incumbe ?scalizar se 0 servigo publico
contratualizado é ou néo oumprido;
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t) Por tudo o exposto, aos trabalhadores portuarios, pro?ssionais do sector, contratualmente
disponiveis para assegurarem a prestaoao de todo o trabalho que integra as operagées
portuarias, seja em periodo normal, seja em periodo de trabalho suplementar, assiste, assim,
inquestionavel legitimidade para, através da greve, se oporem a atitudes desta natureza, as
quais Ievam a entender e a sustentarque, com procedimentos como os supra descritos, se visa,
certamente, anarquizar o regime de organizagao e de estabilidade das relagées de trabalho
portuario no Porto de Lisboa, por forma a desquali?car e precarizar o mesmo, com vista a
diminuigaoacentuada, desregrada, ilegitima e desnecessaria do seu custo;

I 1 I

sERvi(;os MiNIMos

Os trabalhadores abrangidos pela greve séo representados pelo Sindicato subscritor do presente aviso previo
de greve, o qual pode delegar esses seus poderes de representagao em trabalhadores identi?cados para o
efeito.

Considerando que o periodo de paralisacao do trabalho tem uma duragao diaria exigua e que as ocorréncias
atrés descritas sao, por natureza, de duragao limitada ao respective periodo diario da ocupagao pro?ssional do
trabalhador e que, em tais condigoes, a paralisagao do trabalho nao postula a ?xagao de servigos mlnimos que
devam ser prestados em situagées de greve, por néo estarem em causa necessidades sociais impreteriveis
cuja satisfagéo pudesse impor servigos minimos, torna-se manifestamente injusti?cada e inexigivel uma tal
?xagao neste contexto.

Todavia, caso ocorram nos respectivos periodos de greve situagzées que, pela sua natureza, sejam
consensualmente susoeptiveis de poderem ser consideradas como carecidas de imediata prestagao de
trabalho para satisfagéo de eventuais necessidades sociais impreteriveis durante as correspondentes
paralisagées do trabalho, o Sindicato e a entidade ou entidades responséveis por tais operagoes ?xarao, por
acordo e téo prontamente quanto se mostrar possivel, o ambito, a natureza e a duragao das tarefas ou fungoes
a realizar para garantia dessa satisfagéo, utilizando como parametros de avaliagao para o efeito os principios
da necessidade, da adequagao e da proporcionalidadet

Incumbiré a respective Associagao Sindical designar, nos termos da lei, os trabalhadores que, quando
justi?cado, devam ?car adstritos a eventual necessidade de prestagao dos servigos minimos de que posse
carecer a correspondenteactividade durante a efectivagao da greve.

Lisboa, 27 de Abril de 2016

Pel’A Direcgéo,
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