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COMPROMISSO 
ENTRE OS ESTIVADORES E OS OPERADORES DO PORTO DE LISBOA 

 
Sob coordenação da Ministra do Mar estiveram hoje reunidos representantes dos 
estivadores e dos operadores do Porto de Lisboa, reunião que permitiu alcançar um 
compromisso entre as partes. 
O Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores de Tráfego e Conferentes Marítimos do 
Centro e Sul de Portugal e a Associação dos Operadores do Porto de Lisboa voltaram 
à linha de diálogo necessária ao restabelecimento da paz social. 
A importância do Porto de Lisboa para o País, para o crescimento económico e para a 
manutenção e criação de emprego, obriga a pôr fim ao clima de instabilidade que 
permanece há mais de quatro anos. 
Assim, chegaram a acordo relativamente às três questões onde permanecia 
divergência: 
1. Admissão de trabalhadores portuários: 

a) PORLIS: acordaram que esta empresa de trabalho portuário não poderá admitir 
mais trabalhadores, devendo a situação dos atuais ser resolvida 
desejavelmente no prazo máximo de dois anos; 

b) Acordaram admitir 23 trabalhadores eventuais nos quadros da ETPL – 
Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa no prazo máximo de seis meses. 

2. Progressão na carreira: 
a) Foi acordado um regime misto de progressões automáticas por decurso do 

tempo e de progressões por mérito com base em critérios objetivos; 
b) Foi acordada uma tabela salarial com dez níveis, incluindo dois escalões 

adicionais com remunerações para os novos trabalhadores inferiores às 
atualmente praticadas. 

3. Exercício das funções de “ship planning” e de “yard planning”: foi acordado que 
seriam exercidas prioritariamente por trabalhadores portuários com experiência e 
preparação para as exercer. 
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Com vista a possibilitar desde já a retoma de um caminho de crescimento para o Porto 
de Lisboa foi ainda acordado: 
1. Suspensão imediata do pré-aviso de greve em vigor, com levantamento após 

confirmação em plenário pelos trabalhadores filiados no Sindicato no prazo máximo 
de 24 horas. 

2. Preparação e execução no curto prazo de uma campanha de promoção do Porto 
de Lisboa efetuada pelos operadores, Sindicato e APL. 

3. Redação e assinatura, no prazo de quinze dias, do novo Contrato Coletivo de 
Trabalho (CCT) com base nas matérias acordadas nesta data e nas negociações 
decorridas entre 7 de janeiro e 4 de abril do corrente ano. 

4. Declararam que não existe desacordo relativamente a nenhuma matéria relativa ao 
novo CCT. 

5. O novo CCT deverá ter um prazo de vigência de seis anos, comprometendo-se o 
Sindicato, durante o referido prazo, a recorrer a uma comissão paritária em caso de 
incumprimento do CCT. 
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