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Há uma falta de respeito crescente por parte da empresa e dos seus acionistas face aos
trabalhadores, que tudo têm dado da sua parte, sacrificando o bem-estar social,
psicológico e financeiro das suas famílias, adiando e comprometendo os seus
compromissos bancários para salvaguardar os seus postos de trabalho e a empresa
SPdH/Ground Force, na qual exercem com profissionalismo e entrega, as suas funções.
Os trabalhadores têm sido alvo de um jogo de interesses entre acionistas e interesses
políticos.
Os trabalhadores têm sido um alvo para estes (accionistas) utilizarem em praça pública
e atingirem os seus objectivos utilizando para esse fim os vencimentos e matérias
pecuniárias como arma de arremesso.
Estes Sindicatos entendem que chegou o momento de avançar com um pré-aviso de
Greve para manifestar o descontentamento e insatisfação dos trabalhadores face:
•
•
•
•

À falta de pagamento integral dos vencimentos do trabalhador no final de cada
mês de trabalho.
À falta de pagamento dos subsídios de férias.
À falta de pagamento das anuidades.
Ao incumprimento das evoluções de carreira.

Estamos esgotados e cansados e não nos resta outra alternativa em defesa de todos os
trabalhadores senão exigir o respeito, integridade e cumprimento das obrigações da
Empresa e dos seus Acionistas.
Nesse sentido foi entregue um aviso prévio de greve da seguinte forma:

Para os Trabalhadores SPdH, SA de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo:
- das 00h do dia 31 de Julho às 24h do dia 2 de Agosto de 2021;

- Ao Trabalho Extraordinário das 00h do dia 16 de Julho às 24h do dia 31 de
Outubro de 2021.
- Para os Trabalhadores cujo horário de trabalho se inicie antes das 00h do

dia 31 de Julho ou termine depois das 24h do dia 2 de Agosto, se a maior parte
do seu período normal de trabalho, for coincidente com o período de tempo
coberto por este aviso prévio de greve, o mesmo produzirá efeitos a partir da
hora de entrada ao serviço, ou prolongar-se-á até à hora de saída, consoante
o caso aplicável.
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