
Através do seu combate conjunto, os estivadores (“Dockworkers”) 

do porto de Lisboa com o seu Sindicato (SETC), conseguiram uma 

vitória contra o patronato 

 

Em 2013, o governo de “direita” (PSD-CDS), entretanto derrubado nas eleições de 4.OUT.2015, aprovou um 

novo Regime Jurídico do Trabalho Portuário (ainda em vigor), destinado a legalizar a precariedade das 

relações de trabalho no sector portuário, colocando em risco o próprio contrato colectivo de trabalho (CCT). 

Este novo regime foi feito para permitir: 

 a substituição dos estivadores efectivos com direitos, por trabalhadores sem formação, eventuais (com 

contrato precário)1; 

 a criação de empresas de trabalho temporário (ETT) portuário; 

 A “cessão” de trabalhadores entre empresas de trabalho temporário, abrindo caminho ao regresso do 

trabalho à jorna, sem qualquer protecção laboral, à imagem do que sucedia antes do 25 de Abril.  

Este regime permite, aos operadores portuários, às associações patronais, a constituição de empresas de 

trabalho portuário, como foi o caso da Porlis2, criada para privilegiarem o trabalho temporário e com isso 

reduzirem os custos do trabalho, nivelando os direitos por baixo e colocando em permanente ameaça de 

emprego todos os trabalhadores. 

 

No dia 20.ABR.2016, os estivadores do porto de Lisboa, com o seu Sindicato (Sindicato dos Estivadores, 

Trabalhadores do Tráfego e Conferentes Marítimos do Centro e Sul de Portugal - SETC), iniciaram uma greve 

às horas extraordinárias, contra este Regime Jurídico do Trabalho Portuário (Lei dos Portos), não só para 

defender o seu CCT, mas também para defender e apoiar, com o fundo de greve do SETC, os trabalhadores 

precários da PORLIS, que se solidarizaram com os colegas efectivos, recusando-se a furar a greve, fazendo 

assim fracassar o objectivo pretendido pelo patronato. 

Segundo o SETC, a PORLIS foi “criada para, instrumentalmente, furar as greves e conduzir à insolvência da 

AEPTL”. Um dos principais objectivos desta greve era a extinção da PORLIS, o que foi conseguido, pondo fim 

à concorrência que esta fazia à AETPL (Associação de Empresas de Trabalho Portuário – Lisboa), essa 

histórica empresa de estiva, como entidade autorizada a ceder os estivadores (profissionais qualificados) às 

empresas de estiva.  

A 23.MAI.2016, a Associação de Operadores de Lisboa (AOPL), ligada à Tertir, agora detida pelos turcos da 

Yildirim, anunciou que, face à intransigência do Sindicato dos estivadores, iria avançar para um despedimento 

colectivo. 

No dia seguinte (24.MAI.2016), um forte dispositivo da Polícia de Intervenção entrou, por ordem do actual 

governo (PS), no porto de Lisboa para forçar a retirada de cerca de dois mil contentores retidos há cerca de 

um mês (quando começou a greve dos estivadores) e para escoltar a entrada de um grupo de trabalhadores 

precários – obrigados a fazer tudo por 500 euros – para furar a greve. 

Perante esta provocação, o presidente do Sindicato dos Estivadores, António Mariano, afirmou que o 

despedimento colectivo não é mais do que "uma ameaça" e uma manobra de "terror psicológico", garantindo, 

no entanto, que os estivadores iriam manter o piquete de greve e acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. 

                                                           
1 Alguns dos estivadores eventuais ganham 188 euros, outros 300 euros, outros 700 euros por mês. 
2 A PORLIS, empresa que recorre a trabalho precário, foi criada por 4 dos 7 sócios que detêm a AETPL (Associação de Empresas de 
Trabalho Portuário – Lisboa), com o claro propósito daquela fazer concorrência a esta. 



Complementarmente, o SETC decidiu convocar uma manifestação para 16 de Junho, em Lisboa. A 

manifestação está marcada para as 18 horas, entre o Cais do Sodré e o Parlamento. 

No blogue do sindicato, "O Estivador", refere-se que os estivadores “estão em luta contra mais um 

despedimento colectivo que pretende substituir trabalhadores com direitos por precários, sem direitos e com 

salários de miséria, quando existem condições para criar centenas de empregos dignos e permanentes nos 

portos portugueses”. 

A greve terminou no dia 27.MAI.2016 com um acordo. Desse acordo resultou: 

 A celebração de um novo contrato colectivo de trabalho (CCT) que deveria ser concluído no prazo de 

15 dias. 

 A desactivação da PORLIS, empresa de trabalho portuário que recorre a trabalho precário.  

 Cerca de 70 trabalhadores precários serão gradualmente integrados como trabalhadores com contratos 

sem termo no prazo de dois anos, incluindo os actuais trabalhadores da PORLIS, sendo celebrados os 

primeiros 23 contratos sem termo no prazo máximo de 6 meses e os restantes no decurso dos próximos 

2 anos. 

Em contrapartida, o Sindicato dos Estivadores aceitou, nomeadamente: 

 Que a criação de postos de trabalho tivesse como contrapartida que os trabalhadores abdicassem do 

trabalho extra e respectiva remuneração adicional, passando assim o salário-base, subsídio de turno 

incluído, a ser de 850 euros, com progressão automática, ao fim de quatro anos de contrato sem termo, 

para os 1046,72 €. 

 A não actualização dos salários, da tabela salarial para 2016, que é a mesma que não tem aumentos 

desde há seis anos! 

Os estivadores não conseguiram negociar as 35 horas semanais, nem a revogação do Regime Jurídico do 

Trabalho Portuário, mas conseguiram travar a ofensiva patronal obter uma vitória parcial importante. 

O combate travado pelos estivadores, juntamente com seu Sindicato, deve ser devidamente apreciado.  

Os estivadores e o seu Sindicato foram difamados, os dados foram falseados, deturparam e mentiram sobre os 

motivos da sua luta. Tentaram isolá-los e vergá-los. 

Os estivadores travaram um combate difícil. Importa recordar as condições em que ele se travou: 

 Resistiram à ameaça de requisição civil do Governo e de despedimento colectivo do patronato; 

 Impediram os quase 70 precários contratados pela empresa paralela, de furar a greve, usando o Fundo 

de solidariedade do Sindicato para os ajudar; 

 Não se deixaram intimidar pela intervenção policial e mantiveram os piquetes de greve. 

 Apesar do acordo conseguido, mantiveram o apelo à Manifestação contra a Precariedade, dia 16 de 

Junho, às 18h, entre o Cais do Sodré e São Bento, que tinham anteriormente convocado, justificando 

essa decisão nos seguintes termos:  

Os Estivadores estão em luta contra mais um despedimento colectivo que pretende substituir 

trabalhadores com direitos por precários, sem direitos e com salários de miséria, quando 

existem condições para criar centenas de empregos dignos e permanentes nos portos 

portugueses. O que nos está a acontecer é a realidade em muitos outros sectores de actividade, 

onde centenas de milhares de pessoas continuam sujeitas à precariedade e ao desemprego. 

Porque sabemos que, juntos, temos mais força para exigir uma mudança efectiva da legislação 

laboral, apelamos a toda a população para nos acompanhar neste combate. Ao ataque 

generalizado aos direitos dos trabalhadores, temos que responder com a generalização da 

solidariedade e da luta. Queremos a revogação da Lei do trabalho portuário, na origem dos 

problemas na muralha e nas nossas vidas, porque lutamos por viver num país sem escravatura. 

Todos por todos, voltamos às ruas! 

https://www.publico.pt/1732815
https://oestivador.wordpress.com/


Neste apelo, o Sindicato dos estivadores tem razão ao afirmar que a “precariedade e o desemprego”… “é a 

realidade em muitos outros sectores de actividade” e que “uma mudança efectiva da legislação laboral” exige 

“a generalização da solidariedade e da luta”. 

A “lei dos despedimentos colectivos” e da “lei da caducidade das Convenções Colectivas” têm sido as 

principais “armas” legais de que as entidades patronais se têm servido para chantagear, intimidar e despedir 

os trabalhadores. 

A revogação destas leis é necessária e é possível! 

Havendo uma maioria de deputados de “esquerda” nada justifica que “a lei dos despedimentos colectivos” e 

a “lei da caducidade das Convenções Colectivas” não sejam revogadas. 

Até agora, os deputados não o fizeram. 

O que os trabalhadores esperam das suas Centrais Sindicais (CGTP e UGT) é que se juntem e apelem à 

mobilização dos trabalhadores, para manifestarem, de viva voz, aos deputados do PS, do PCP e do BE que 

querem “uma mudança efectiva da legislação laboral” – a começar pela revogação da “lei dos despedimentos 

colectivos” e da “lei da caducidade das Convenções Colectivas”, ao abrigo das quais as entidades patronais 

têm promovido, em seu único proveito, a “precariedade e o desemprego”. 

Para se combater a precariedade e o desemprego, há que revogar, antes de mais, as leis que o propiciam. 

Tanto em Portugal, como em Espanha, ou em França está em curso um ataque generalizado aos direitos dos 

trabalhadores. A esta ofensiva das entidades patronais, tem que ser dada uma resposta organizada — a 

unificação do combate dos trabalhadores e das suas organizações em todos os países. 

Tal como os estivadores portugueses, os estivadores franceses do porto do Havre, também eles, travam uma 

luta corajosa contra os ataques que estão a ser feitos aos seus mais elementares direitos laborais. Expressando 

a sua solidariedade internacional, o SETC, membro do IDC (International Dockworkers Council – Conselho 

internacional dos trabalhadores portuários), enviou-lhes a mensagem que aqui reproduzimos na íntegra: 
 

“Os Estivadores de Lisboa resistiram ao assalto final aos direitos dos trabalhadores no último porto 

português que ainda e sempre resiste aos ataques coordenados desde Bruxelas. O cenário era 

apocalíptico. Ameaça de despedimento colectivo para todos nós, forças de intervenção da polícia a 

garantir a segurança dos fura-greves que entravam nos terminais pelo lado do rio. Unidos até ao final, 

resistimos ao terrorismo dos empregadores, impedimos a propagação de um modelo de escravidão que 

se exporta para a Europa. Lanço um apelo vigoroso a todos os trabalhadores franceses para 

continuarem a lutar, unidos, contra as forças do neoliberalismo que afectam também a França. 

Sabemos que os estivadores franceses, desde Marselha ao Havre permanecerão determinados. Ao 

movimento grevista francês, toda a nossa solidariedade e encorajamento: a luta compensa!” 

Mensagem de solidariedade com a greve dos estivadores do Havre, envida pelo presidente do 

Sindicato dos Estivadores de Lisboa, António Mariano, a 8.JUN.2016 

 

A luta iniciada pelos estivadores do porto de Lisboa, com o seu Sindicato (SETC), deverá ser, porventura, 

considerada como um dos mais importantes combates travados pela classe trabalhadora portuguesa nestes 

últimos anos, pelas difíceis condições em que se desenrolou e pelos resultados alcançados. 

Não conseguiram revogar o Regime Jurídico do Trabalho Portuário, não conseguiram negociar as 35 horas 

semanais, mas os estivadores têm o claro sentimento de terem colectivamente obtido uma vitória parcial 

importante para a classe trabalhadora, ao conseguirem preservar o direito dos estivadores a trabalho com 

direitos, estabelecidos em CCT e a independência do seu Sindicato face aos Partidos e ao Governo. 

 

Lisboa, 15.JUN.2016 


