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SITUAÇÃO NO PORTO DE LISBOA: GREVE DOS 
ESTIVADORES 

 

Lisboa, 25 de maio de 2016 - Face às imagens transmitidas pela comunicação social, relativas a 

ameaças a motoristas de veículos de pesados junto às portarias dos operadores portuários por 

parte do piquete de greve dos estivadores, a ANTRAM, enquanto representante dos 

transportadores, não pode deixar de tomar uma posição. 

 

Assim: 

 

1. As empresas de transporte rodoviário de mercadorias e seus colaboradores não têm, 

nem pretendem ter, qualquer intervenção, direta ou indireta, nas questões laborais 

subjacentes à realização da greve no porto de Lisboa. 

 

2. Os transportadores apenas procedem ao transporte dos contentores por solicitação 

dos seus clientes, os quais são carregados nos terminais pelos operadores portuários, 

não lhes cabendo qualquer verificação sobre o seu conteúdo ou da conformidade do 

transporte com o cumprimento do acordado entre as empresas operadoras portuárias 

e o sindicato dos estivadores de serviços mínimos. 

 

3. Assim, a ANTRAM não pode deixar de repudiar qualquer ato hostil, por parte dos 

piquetes de greve para com os seus associados ou para com os motoristas ao serviço 

destes, quando se desloquem aos terminais do porto de Lisboa para carregar ou 

descarregar contentores, já que a atividade de transporte rodoviário de mercadorias 

em nada interfere com os direitos, fundamentos ou objetivos da greve dos 

estivadores.  

 

4. A ANTRAM não terá quaisquer dúvidas em apoiar os seus associados na 

responsabilização institucional ou pessoal por qualquer ato que ponha em causa, no 

presente ou no futuro, a integridade dos colaboradores ou dos equipamentos das 

empresas de transporte rodoviários de mercadorias durante o presente período de 

greve. 



 

 

5. O Porto de Lisboa constitui para a ANTRAM uma plataforma fundamental ao 

desenvolvimento económico regional e nacional e onde se concentra a atividade 

empresarial de muitos dos nossos associados. Por isso, a ANTRAM, a bem do interesse 

nacional e do setor empresarial que representamos, considera desejável que, no mais 

breve espaço de tempo, sejam obtidos os consensos necessários ao termo do atual 

conflito laboral e ao regresso do normal funcionamento da atividade portuária.   

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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