
Com. Conjunto SE - SIMA - SINTAC - SITAVA – SQAC - STAMA - STHA -STTAMP – CT SPdH ABR/06/2021  

 

Reunião Presidente C.A. 
 

Reunimos hoje com o Presidente do Conselho de Administração (PCA), onde nos 
foram comunicadas as alterações efectuadas na Comissão Executiva, tendo sido feita 
também uma apresentação com o enquadramento histórico da reprivatização de 
2011, bem como os resultados da empresa ao longo dos anos até à crise pandémica. 
 

Conforme amplamente reconhecido por todos, é indiscutível que a 
SPdH/Groundforce vinha de vários anos de resultados positivos, tendo sido afectada 
drasticamente pela pandemia Covid-19, do que resulta que não estamos, portanto, 
perante uma empresa com problemas estruturais, mas sim, de um gravíssimo 
problema conjuntural que necessita das respostas adequadas por parte de todos os 
accionistas pois possuem responsabilidade directa nos desígnios da empresa! 
 

Todas as Organizações Representativas de Trabalhadores demonstraram a sua 
enorme preocupação com o actual estado de instabilidade em que a empresa se 
encontra mergulhada, e para o qual, são necessárias medidas urgentes de 
estabilização e viabilização da mesma. 
 

Nesse sentido, questionámos o PCA relativamente a diversas matérias, 
designadamente no que diz respeito ao futuro da empresa e dos seus cerca de 2400 
trabalhadores, inclusivamente questionamos se era sentida a existência de condições 
para continuar a liderar a SPdH face ao cenário em que se encontra. 
 

Exortámos ainda a que a Administração adopte as medidas possíveis neste momento 
a fim de garantir que não se verifiquem problemas de tesouraria no mês de Maio, 
uma vez que conforme já havíamos transmitido, a empresa já havia assegurado haver 
liquidez para os salários de Abril. 
 

Insistimos que a escassez de informações relativamente ao futuro não está desligada 
do facto de se tratarem de matérias sensíveis (algumas das quais envolvendo sigilo bancário), pelo 
que não se deve encarar a ausência de informação com o facto de nada estar a 
acontecer. 
 

Neste sentido, reiteramos o apelo para que os trabalhadores se mantenham 
informados e unidos em torno das suas Organizações, pois a união é 
fundamental para ultrapassarmos em conjunto o momento que vivemos! 
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