
 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Sobre a utilização de estivadores de Aveiro em Setúbal 

 

Ao final da tarde de ontem fomos confrontados com a tentativa de convocar estivadores do 

porto de Lisboa para substituir os trabalhadores eventuais em luta no porto de Setúbal. 

Denunciámos mais essa ilegalidade, dentro do mar de situações com que a Ministra Ana Paula 

Vitorino tem pactuado. Os estivadores de Lisboa, fiéis aos seus princípios, recusaram trair a luta 

que outros estivadores estão a travar. 

Hoje, não contentes com a primeira tentativa fracassada, alargaram o espectro e estão a tentar 

convocar os estivadores de Aveiro para trabalharem ilegalmente durante três dias em Setúbal, 

sendo “carregados” durante 300 quilómetros em cada sentido, com direito a dormida em cama 

estranha, a serem pagos por verba surpresa “a informar atempadamente”, vergonhosamente 

escoltados por forças de segurança, requerida superiormente. 

A direcção do SEAL recorda que, com esta colocação de elementos estranhos ao porto, ocorrerá 

certamente a paragem de todos os trabalhadores filiados neste Sindicato e, consequentemente, 

o porto de Setúbal corre amanhã o sério risco de parar totalmente em resultado da anunciada 

colocação de trabalhadores oriundos do porto de Aveiro. 

Estes trabalhadores irresponsavelmente usados como carne para canhão, nada têm a ver com 

o porto de Setúbal, mas para este vão ser conduzidos com o intuito de potenciar conflitos entre 

trabalhadores para, assim, tentarem responsabilizar o SEAL por eventuais consequências de 

actos irresponsáveis, deliberadamente provocados pelos operadores portuários, em 

despudorado e notório conluio com a tutela do sector. 

Alertamos uma vez mais a Comunicação Social, a ACT, a DGERT e ainda a Sr.ª Ministra do Mar, 

para acompanharem amanhã os acontecimentos no porto de Setúbal, onde também estaremos 

presentes, para nos colocarmos ao lado de quem luta, contra quem quer que se lembre de 

alinhar neste tipo de provocações, que não abrem caminho algum para uma solução duradoura 

nos portos nacionais. 

Lisboa, 14 de Novembro de 2018 

A DIRECÇÃO DO SEAL 


