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COMPROMISSO

ENTRE OS ESTIVADORES E OS OPERADORES DO PORTO DE LISBOA

Sob coordenagao da Ministra do Mar estiveram hoje reunidos representantes dos
estivadores e dos operadores do Porto de Lisboa, reuniao que permitiu alcangar um
compromisso entre as partes.

O Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores de Trafego e Conferentes Maritimos do
Centre a Sul de Portugal e a Associagéo dos Operadores do Porto de Lisboa voltaram
a Iinha de dialogo necesséria ao restabelecimento da paz social.

A importancia do Porto de Lisboa para o Pais, para o crescimento economico e para a
manutengao e criagao de emprego, obriga a pér fim ao clima de instabilidade que
permanece ha mais de quatro anos.

Assim, chegaram a acordo relativamente as trés questoes onde permanecia
divergéncia:

1. Admissao de trabalhadores portuérios:

a) PORLIS: acordaram que esta empresa de trabalho portuério nao poderé admitir

mais trabalhadores, devendo a situagéo dos atuais ser resolvida
desejavelmente no prazo maximo de dois anos;

b) Acordaram admitir 23 trabalhadores eventuais nos quadros da ETPL —

Empresa de Trabalho Portuario de Lisboa no prazo maximo de seis meses.
2. Progresséo na carreira:

a) Foi acordado um regime misto de progress?es autométicas por decurso do
tempo e de progressées por mérito com base em critérios objetivos;

b) Foi acordada uma tabela salarial com dez niveis, incluindo dois escaloes
adicionais com remuneragées para os novos trabalhadores inferiores as
atualmente praticadas.

3. Exercicio das fungées de “ship planning” e de “yard planning”: foi acordado que
seriam exercidas prioritariamente por trabalhadores portuérios com experiéncia e
preparagéo para as exercer.
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Com vista a possibilitardesde ja' a retoma de um caminho de crescimento para o Porto
de Lisboa foi ainda acordado:

1. Suspenséo imediata do pré-aviso de greve em vigor, com Ievantamento apos
confirmagéoem plenério pelos trabalhadores filiados no Sindicato no prazo méximo
de 24 horas.

2. Preparagéo e execugéo no curto prazo de uma campanha de promogéo do Porto
de Lisboa efetuada pelos operadores, Sindicato e APL.

3. Redagéo e assinatura, no prazo de quinze dias, do novo Contrato Coletivo de
Trabalho (CCT) com base nas matérias acordadas nesta data e nas negociagoes
decorridas entre 7 de janeiro e 4 de abril do corrente ano.

4. Declararam que néo existe desacordo relativamente a nenhuma matéria relativa ao
novo CCT.

5. O novo CCT devera' ter um prazo de vigéncia de seis anos, comprometendo-se o
Sindicato, durante o referido prazo, a recorrer a uma comisséo paritéria em caso de
incumprimento do OCT.
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