
 

 

Má-fé negocial e práticas anti-sindicais ilegais da YILPORT 
na origem do impasse nas negociações do CCT para o porto de Setúbal 

Ao fim de 100 dias e decorridas 11 reuniões de negociações entre o SEAL e as duas Associações 

Patronais que representam as empresas portuárias de Setúbal ainda não foi possível chegar a 

um Acordo para um Contrato Coletivo de Trabalho capaz de repor a legalidade e a dignidade 

contratual para todos os estivadores de Setúbal, quando alguns deles continuam sujeitos à 

precariedade dos contratos à jorna há mais duas décadas. 

Depois da Batalha de Setúbal e dos 35 dias de paragem quase total deste porto, fruto da 

indisponibilidade dos estivadores precários – e do consenso nacional que esta luta gerou entre 

praticamente todos os sectores da sociedade no sentido de colocar um ponto final na vergonha 

nacional dos contratos ao turno - mantivemos a confiança de que as Associações Patronais não 

iriam persistir na estratégia sociopata que levou ao bloqueio de um dos principais portos do 

país, mas essa convicção tem esbarrado na falta de regras operacionais que algumas empresas 

têm desenvolvido, no terreno, a fim de manterem uma grande parte destes trabalhadores 

reféns de práticas contratuais do século passado. 

Na negociação em curso queremos que aos trabalhadores seja reconhecido o respetivo tempo 

de serviço que têm neste porto, sem que estejamos sequer a falar de contabilizar toda a imensa 

massa salarial de que os patrões deste porto se apropriaram ao longo de mais de duas décadas 

de precariedade e de estagnação, tanto a nível salarial como no que se refere à ilegítima carreira 

dupla aplicada.  

Lutamos por colocar os trabalhadores num escalão remuneratório digno, que os aproxime de 

uma realidade mais confortável, que lhes garanta não precisarem de viver duas vidas para 

conseguirem chegar aos níveis salariais de topo, nas quais muitos já estariam se o porto de 

Setúbal não tivesse vivido duas décadas à margem da lei e do respeito mais elementar pelos 

direitos dos estivadores. 

Se quanto ao clausulado as divergências que nos separam actualmente se resumem a uma mão 

cheia de cláusulas, já quanto ao processo negocial das matérias de expressão pecuniária tem 

acontecido de tudo um pouco, nomeadamente a má-fé negocial que consubstancia a recente 

apresentação, por parte das Associações patronais, de uma proposta salarial bastante inferior 

a outra apresentada pelas mesmas Associações em Junho do ano transacto, ainda mais 

distante da posição sindical que continuamos laboriosamente a tentar aproximar. 

 No decurso do processo negocial, no passado dia 15 de Março, fomos confrontados com a 

publicação em BTE do registo de constituição de uma nova organização sindical - o sindicato 

265, código telefónico da região - para representar estivadores no porto de Setúbal. 



 

 

Poderia surpreender-nos o surgimento de um sindicato alternativo ao SEAL quando, após formas 

de luta que se arrastaram durante mais cinco meses, decorre um processo negocial para um CCT 

resultante de um Acordo celebrado em 14 de Dezembro, após uma mobilização exemplar e 

praticamente total dos 180 estivadores do porto de Setúbal. 

Essa hipotética surpresa esfuma-se quando nos apercebemos de que o sindicato 265 foi 

constituído por 8 dos 10 trabalhadores que durante o processo de luta dos seus companheiros 

de profissão os abandonaram, assinando contratos individuais com a OPERESTIVA/YILPORT, 

cedendo ao assédio patronal que assim queria impedir O Acordo que, numa primeira fase, 

conduziu à assinatura de contratos sem termos com 56 estivadores e, numa segunda fase, 

consagra a contratação de mais 10 a 37 dos remanescentes estivadores com vínculo precário. 

Tudo se torna radioso e claro quando constatamos a participação de um elemento do gabinete 

jurídico da YILPORT – a Dr.ª Carlota Figueiredo - na certificação da documentação diversa que 

acompanha o pedido de publicação do registo de constituição do Sindicato 265, o que 

confirma o envolvimento, ao mais alto nível, de responsáveis da YILPORT neste processo 

sociopata de criação e aproveitamento de vítimas fragilizadas, disponíveis para assinar 

qualquer papel que lhes coloquem à frente, seja um contrato de trabalho sem termo, sejam os 

estatutos de um sindicato. 

O comportamento inqualificável deste grupo turco, com tais iniciativas a ocorrerem em 

simultâneo com processos negociais em curso e com evidentes paralelos noutros portos 

nacionais eleva a má-fé negocial para níveis estratosféricos. 

No momento em que se joga o futuro de algumas concessões portuárias, tendo a YILPORT 

interesse em avançar com investimentos que, nalguns casos, já tornou públicos, desde Lisboa a 

Leixões, desde Setúbal à Figueira da Foz, parece-nos evidente que urge à YILPORT recuar para 

o campo da legalidade e do respeito pela legislação nacional, ou nenhum governo poderá, em 

consciência, considerar esta multinacional para o futuro do sector portuário do país, apostada 

como teremos que concluir que está em abrir guerra intermináveis pelos portos nacionais. 

Pese embora a gravidade dos factos descritos, e o prazo acordado e assinado já ter terminado 

no final de Fevereiro, os associados do SEAL no porto de Setúbal decidiram hoje, em Plenário 

de trabalhadores, conceder uma moratória de 30 dias. até ao próximo dia 25 de Abril, para 

conclusão do processo de negociação do CCT, e prometem lutar, por todos os meios ao seu 

alcance, caso este tipo de comportamento da YILPORT não cesse de imediato. 

 

Lisboa, 25 de Março de 2019 

A DIRECÇÃO do SEAL 


