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POSTURA DITATORIAL 

 
 

 
O S.I.N.T.A.C. vem informar os seus associados e a todos os trabalhadores da PORTWAY, que 
hoje se realizou em Sede de Ministério do Trabalho em Lisboa uma reunião de conciliação entre o 
S.I.N.T.A.C. e outras organizações sindicais com os representantes da empresa a fim de se 
iniciar a revisão do A.E. em vigor. 
 Iniciando a reunião a representante da empresa Dra. Rita Reis com uma postura “DITATORIAL” 
lê um documento para ficar em ata onde refere que não está disposta a negociar nada com 
sindicatos que tenham pré-avisos de greve ao que o S.I.N.T.A.C. respondeu que a greve em vigor 
nada tinha a ver com a revisão do A.E. mas sim com o cumprimento do mesmo. 
 A empresa em seguida anunciou a todos os presentes que estavam convidados para uma 
reunião na sede da empresa na proxima semana, mas que os sindicatos com greves a decorrer 
não teriam direito a nenhuma negociação, perante isto o S.I.N.T.A.C. reiterou a sua posição que 
estava ali para negociar a revisão de A.E. com a empresa que inclusivamente já tinhamos 
enviado uma proposta de A.E. no passado dia 08/01/2019 com todos os sindicatos subscritores 
do atual. A.E.. 
Posto isto a reunião terminou e o S.I.N.T.A.C. reiterou no final, perante o ministério que iria pedir 
uma prevenção de conflitos para continuar esta negociação em sede de Ministério dado que as 
negociações em sede da empresa nunca são produtivas e carecem muitas vezes de falta de 
seriedade. 
Perante isto a posição do S.I.N.T.A.C. é de que os trabalhadores continuem a demonstrar nos 
póximos fins de semana o seu descontentamento conforme o fizeram em 27, 28 e 29 de 
Dezembro de 2019 perante esta posição irredutivel da empresa a fim de uma vez por todas a 
PORTWAY entender que “TODOS” os seus trabalhadores tem direito a decidir o seu futuro e 
uma negociação não é uma “IMPOSIÇÃO”. 
 
 
O S.I.N.T.A.C. quer o cumprimento por parte da  PORTWAY da ata final do A.E. 2016 na integra,  
o pagamento aos trabalhadores de “TUDO” o que negociou e assinou, e um A.E. que inclua 
“TODOS” os seus trabalhadores e seja justo para “TODOS”. 
 
 

DIZ NÃO AO BOATO, SINDICALIZA-TE INFORMA-TE E PARTICIPA NO TEU FUTURO! 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 
 
 
 

A DIREÇÃO 

10/01/2020 


