SERVIÇOS CENTRAIS

COMUNICADO DE IMPRENSA

PRÉ-AVISO DE GREVE NO PORTO DE LISBOA
Face ao pré-aviso de greve emitido pelo SEAL – Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística
–, a 4 de fevereiro de 2020, a ANTRAM vem fazer as seguintes considerações:
1. O pré-aviso de greve apresentado pelo Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística
para o porto de Lisboa – bem como a ameaça da sua extensão ao porto de Setúbal – irá
permitir, apenas, uma janela horária para entrega e levantamento de contentores entre as
17h00 e as 20h00 e as 21h00 e as 24h00, o que, na prática e na melhor da hipótese, como
bem sabemos, se resumirão a quatro horas de trabalho efetivo;
2. Mesmo operando 12 horas por dia, são frequentes e prolongadas as paralisações dos
veículos pesados para entrega e receção de contentores nestes portos;
3. Por isso mesmo, a laboração por um período de quatro horas diárias para um porto com a
dimensão de Lisboa é manifestamente insuficiente;
4. Durante o período de greve anunciado, os transportadores terão como alternativas ao
limite legal imposto aos horários dos motoristas ou o abandono dos veículos e
mercadorias ou, então, obrigar os seus trabalhadores a pernoitar nos veículos entre as
24h00 e as 17h00 do dia seguinte (hora de reabertura dos terminais);
5. Será necessário, ainda, refletir sobre o sacrifício extra a que os motoristas vão estar
sujeitos, bem como os custos e riscos para as mercadorias que tais soluções acarretam.
A ANTRAM aconselha, por isso, aos seus associados e aos clientes destes, que, desde já, e para
as operações de transporte a realizar entre 19 de fevereiro e 9 de março de 2020, programem
o desvio de embarque ou a receção de mercadorias por via marítima para portos que não
estejam abrangidos pelo pré-aviso de greve, por forma a evitar prejuízos quer por atraso ou
impossibilidade de embarque quer na libertação de mercadorias à importação.
As empresas de Transporte Rodoviário de Mercadorias filiadas na ANTRAM estão disponíveis e
interessadas em colocar à disposição dos seus clientes alternativas para as suas necessidades
de transporte que minimizem os impactos causados por mais uma paralisação no porto de
Lisboa.
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A ANTRAM aconselha, ainda, os clientes a consultar e programar com os respetivos
transportadores rodoviários de mercadorias as suas exportações e importações, reduzindo,
desta forma, custos desnecessários.

A Direção Regional de Lisboa da ANTRAM
11 de fevereiro de 2020

A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa, Porto, Coimbra,
Évora e Faro, representa cerca de 2000 mil empresas nacionais de transporte profissional de mercadorias. A
associação tem como um dos objetivos prioritários o diálogo com o poder político no sentido de encontrar as
melhores soluções para os problemas do setor, defendendo os interesses e direitos dos associados.
Para mais informações contactar:

Telefone: 707 201 007

Gabinete de Comunicação e Imagem
Telefone: 21 8544100 |E-mail: monica.silva@antram.pt
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