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Acordo de empresa entre a SPdH - Serviços Portugueses 

de Handling, SA e o Sindicato das Indústrias 

Metalúrgicas e Afins - SIMA e outros - Protocolo de 

entendimento. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois 

mil e vinte, reuniram, nas instalações da SPdH - Serviços 

Portugueses de Handling, SA, com o NIPC 506651649, 

(adiante designada por SPdH), sitas no Aeroporto de 

Lisboa, edifício 70, piso 1, em Lisboa:  

 
- O senhor Eng.º Eric José Dias Teixeira, diretor de 

recursos humanos e planeamento, mandatado pelos 
senhores Eng.º Paulo Luís Neto de Carvalho Leite e 
senhora Dr.ª Maria Beatriz Neves Marques Quadrado 
Filipe, ambos na qualidade administradores executivos da 
SPdH, com poderes para o ato como membros do conselho 
de administração da SPdH, o que é verificável na certidão 
permanente com o código de acesso permanente da 
sociedade 5248-1603-6114 (adiante designada por «SPdH», 
«Groundforce» ou «Empresa»); 

 
 - O senhor José Mendes Maridalho, na qualidade de 

vice-secretário geral e representante do Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas e Afins - SIMA («SIMA»), 
mandatado pelo respetivo secretário-geral, senhor José 
António Simões; 

 
 - O Dr. André Teives Henriques da Silva Mendonça, 

presidente do STHA - Sindicato dos Técnicos de Handling 
de Aeroportos, em representação do SINTAC - Sindicato 
dos Trabalhadores da Aviação Civil («SINTAC»), 
mandatado, para esses efeitos, pelos senhores Miguel 
Benoliel Kadosch e Pedro Miguel Gomes Figueiredo, que 
agem na qualidade de, respetivamente, presidente e vice-
presidente do SINTAC;  

 

- O Dr. Júlio César Arraiolos Teixeira, em representação 

do SQAC - Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial 

(«SQAC»), mandatado, para esses efeitos, pelos senhores 

Jaime Silva e Carlos Moura, respetivamente Presidente e 

Secretário da Direção do SQAC;  

 
- O senhor Fernando José Miguel Pereira Henriques, em 

representação do SITAVA - Sindicato dos Trabalhadores da 
Aviação e Aeroportos, mandatado, para esses efeitos, pelos 
senhores Paulo Duarte e Luís Rosa, ambos membros da 
respetiva Direção;  

 
- O Dr. André Teives Henriques da Silva Mendonça, em 

representação do STHA - Sindicato dos Técnicos de 
Handling de Aeroportos («STHA») mandatado, para esses 
efeitos, pelos senhores Dr. André Teives Henriques da 
Silva Mendonça e Carla Maria Ferreira Espírito Santo, 
respetivamente presidente e vogal da direção do STHA;  

 

 

 

 

- O senhor Pedro Alexandre Furet de Sousa Magalhães, 

em representação do STTAMP - Sindicato dos 

Trabalhadores dos Transportes da Áreas Metropolitana do 

Porto («STTAMP»), mandatado, para esses efeitos, pelos 

senhores Zeferino Alberto Moreira da Silva e Pedro 

Alexandre Furet de Sousa Magalhães, que agem na 

qualidade, respetivamente, de presidente e vogal da direção 

do STTAMP;  

 

- Os senhores João Eusébio Varzielas, e Brígida 

Clímaco Costa, conjuntamente, em representação do  

STAMA - Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos, 

Manutenção e Aviação, que que agem na qualidade, 

respetivamente, na qualidade de presidente executivo e 

vogal da direção;  

 

Todos sindicatos outorgantes ou aderentes aos acordos 
de empresa em vigor na SPdH e publicados nos Boletins do 
Trabalho e Emprego, n.º 6, de 15 de fevereiro de 2012, n.º 
40, de 29 de outubro de 2014, n.º 4, de 29 de janeiro de 

2018 e n.º 47, de 22 de dezembro de 2018, (adiante AE) 
Conjuntamente as «partes», 

 Considerando que:  
 
A) A SPdH é uma empresa que presta serviços de 

assistência em escala ao transporte aéreo, ao abrigo de 
contratos de prestação de serviços, vulgo SGHA, 
celebrados com as companhias aéreas que a contratam para 
o efeito;  

 
B) No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial 

de Saúde declarou e qualificou como «pandemia» o surto 
epidemiológico do «covid-19»;  

 
C) Como consequência têm sido determinadas e 

implementadas, não só por Portugal, mas também por 
outros países, medidas restritivas de circulação de 
passageiros no transporte aéreo, veja-se título a título de 
exemplo a RCM n.º 10-B/2020, de 16 de março;  

 

D) No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado 

de emergência em Portugal, através do decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 

tendo o Governo procedido à respetiva execução através do 

Decreto da PCM n.º 2-A/2020, de 20 março;  

 

E) Das restrições ao transporte aéreo de passageiros 

implementadas pelo Governo de Portugal e outros países, 

resulta uma acentuada e nunca imaginada quebra abrupta da 

atividade comercial da SPdH que, à presente data se situa 

acima dos 90% (exemplificativamente, no dia 24 de março 

de 2020, dos 201 voos inicialmente programados em 

Lisboa, apenas se realizaram 19);  

 

 

 

 

 



4 de setembro de 2020    
Número 17 

17 

 

F) Decorrente do quadro excecional nestes 

considerandos retratado, a sustentabilidade, a sobrevivência 

e a manutenção dos postos de trabalho na empresa depende 

da aplicação imediata de algumas medidas que permitam 

uma mais célere adaptação à realidade operacional que em 

cada momento se verificar, bem como da preservação da 

liquidez de tesouraria da SPdH, pelo que se torna 

necessário, durante um período determinado (de 1 de abril 

de 2020 até 31 de dezembro de 2020), proceder a algumas 

alterações na aplicação das cláusulas do AE em vigor, o que 

as partes pretendem formalizar pelo presente,  

É celebrado e reciprocamente aceite o presente 

protocolo de entendimento, (o «protocolo»), que se regerá 

pelos considerandos que antecedem e as cláusulas 

seguintes:  

 

1.ª 

O presente protocolo vigorará a partir de 1 de abril de 

2020 e até 31 de dezembro de 2020 inclusive, sendo este o 

período de vigência das medidas seguidamente melhor 

concretizadas. 

 

2.ª 

 Durante o período de vigência do presente protocolo, 

para efeitos de prestação de trabalho em regime de 

adaptabilidade, o período de aferição da rácio de seis meses 

previsto na alínea a), do número 1, da cláusula 24.ª do AE, 

será alargado e ocorrerá entre 1 de abril de 2020 até 31 de 

dezembro de 2020.  

 
3.ª 

Durante o período de vigência do presente protocolo, 

aplicar-se-á o disposto na alínea c), do número 1, da 

cláusula 24.ª do AE, com a seguinte redação:  

«(…) .................................................................................  
c) Os horários com amplitude superior ao período normal 

de trabalho (7h30/dia e/ou 37h30/semana) só podem ser 
aplicados nas entradas entre as 6h00 e as 16h00, ambas 
inclusive.  
 
                                                                                    (…) 

 
4.ª 

1 - Devido à mais acentuada imprevisibilidade da 
operação durante o período de vigência do presente 
protocolo, acordam as partes na redução do período mínimo 
de antecedência das alterações de última hora às listas de 
trabalhadores identificados para prestar trabalho em dia 
feriado, passando a antecedência previstas no número 4, da 
cláusula 30.ª a ser de 30 (trinta) horas antes da ocorrência 
do feriado e desde que entre comunicação das alterações à 
lista de trabalhador e o dia feriado ocorra um dia efetivo de 
trabalho.  

 
2 - No caso de o trabalhador gozar dois dias de 

descansos consecutivos (descanso semanal e descanso 
complementar, vulgo F e F1) antes da ocorrência do dia 
feriado, a comunicação da alteração à lista de trabalhadores 
identificado para prestar trabalho em dia feriado, deverá 
ocorrer com a antecedência de 54 (cinquenta e quatro) 
horas.  

5.ª 

Por necessidade de uma maior celeridade na adaptação 

dos horários de trabalho à realidade operacional, 

considerar-se-á sempre aplicável a urgência na elaboração 

de horário, conforme disposto no número 2 da cláusula 32.ª 

do AE, estipulando-se, para sempre que possível, os 

seguintes tempos de consulta das organizações 

representativas dos trabalhadores, conforme o horário sob 

apreciação:  

 
a)  8 (oito) dias - para novos horários de trabalho que 

incluam alteração de folgas e/ou alargamento da 
amplitude do horário (saída mais tarde - entrada mais 
cedo);  

b)  3 (três) dias - para novos horários que não incluam 
alteração da sequência de folgas, e assim não implicam 
o ajustamento das férias marcadas, e não implicam o 
alargamento da amplitude do horário.  

 

6.ª 

1 - Durante a vigência o presente protocolo suspende-se 

a aplicação do previsto no número 3 da cláusula 48.ª do AE, 

na medida em que o pagamento do subsídio de férias 

relativo ao maior período das férias vencidas a 1 de janeiro 

de 2020, não será pago com o vencimento do mês anterior 

ao do respetivo gozo.  

 

2 - O disposto no número anterior aplica-se, desde já, 

aos trabalhadores que irão gozar o seu período de férias 

grandes (pelo menos de dez dias úteis) nos meses de abril a 

junho de 2020. 

 
3 - O pagamento do subsídio de férias respeitante às 

férias vencidas a 1 de janeiro de 2020 será diferido para 
momentos posteriores ao gozo do maior período de férias 
por parte dos trabalhadores, quando a empresa apresentar 
uma situação de maior liquidez, começando pelos que 
primeiro gozaram as férias, em momento a determinar e 
comunicar oportunamente, mas nunca posterior ao final do 
período de vigência do presente acordo em data de 31 de 
dezembro de 2020. 

 

Nos termos e para os efeitos do estabelecido no artigo 

494.º do Código do Trabalho, é acordado e assumido pelas 

partes, em complemento do que já se acha expresso em 

outros passos do presente protocolo de entendimento: 

 

a)  O presente protocolo de entendimento aplica-se em todo 

o território nacional.  

b)  A SPdH (código de acesso permanente da sociedade 
5248-1603-6114) integra o setor de atividade de 
prestação de serviços de assistência em escala ao 
transporte aéreo (CAE 52230-R3).  

c)  O presente protocolo de entendimento é aplicável aos 
trabalhadores da SPdH com as profissões e categorias 
profissionais nele identificadas e regulamentadas e os 
associados nos sindicatos Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas e Afins - SIMA, SINTAC - Sindicato dos 
Trabalhadores da Aviação Civil, SQAC - Sindicato dos 
Quadros da Aviação Comercial, SITAVA - Sindicato 
dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, STHA -
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  Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, STTAMP - Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Áreas 
Metropolitana do Porto e STAMA - Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos, Manutenção e Aviação, todos sindicatos 
outorgantes ou aderentes aos AE.  

d)  O presente protocolo de entendimento abrange, para além da empresa, os trabalhadores, como se segue (dados fins de março de 
2020): 

 

 

Sindicato SIMA SINTAC SQAC STHA SITAVA STTAMP STAMA 

Total 4 49 18 212 1023 185 121 

Total 1 612 

 
 

e)  O presente protocolo de entendimento vigorará a partir 

de 1 de abril de 2020 e até 31 de dezembro de 2020 

inclusive, sendo este o período de vigência das medidas 

supra melhor concretizadas.  

 

Com a assinatura do presente protocolo, aceitam as 

partes os compromissos ora assumidos e vertidos nas 

cláusulas deste protocolo, compreendendo as partes os 

pressupostos que levaram à sua celebração e as 

consequências dele decorrentes.  

 

O presente protocolo será celebrado em oito vias, 

ficando cada uma das partes com um exemplar que vale 

como original. 

 

Lisboa, aos dias 26 de março de 2020. 

 

Pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins - SIMA.  

 

José Mendes Maridalho, na qualidade de dirigente sindical e 

mandatário. 

 

Pelo SINTAC - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação 

Civil:  

 

André Teives Henriques da Silva Mendonça, na qualidade de 

dirigente sindical e mandatário. 

 

Pelo Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial - SQAC:  

 
Júlio César Arraiolos Teixeira, na qualidade de dirigente 

sindical e mandatário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos - 

SITAVA:  
 

Fernando José Miguel Pereira Henriques, na qualidade de 
dirigente sindical e mandatário. 

 
Pelo STHA - Sindicato dos Técnicos de Handling de 

Aeroportos:  

 

André Teives Henriques da Silva Mendonça, na qualidade de 

dirigente sindical e mandatário. 

 

Pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Áreas 

Metropolitana do Porto - STTAMP:  

 

Pedro Alexandre Furet de Sousa Magalhães, na qualidade de 

dirigente sindical e mandatário. 

 

Pelo STAMA - Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos, 

Manutenção e Aviação:  

 

João Eusébio Varzielas, na qualidade de presidente, dirigente 

sindical e mandatário; 

Brígida Clímaco Costa, na qualidade de vogal da direção. 

 

Pela SPdH - Serviços Portugueses de Handling, SA  

 

Eric José Dias Teixeira, na qualidade de diretor de recursos 

humanos e planeamento e mandatário. 

 

Depositado em 6 de agosto de 2020, a fl. 129 do livro 12, com 

n.º 117/20, nos termos do artigo 494.º do Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

(Publicado no BTE., n.º 31, de 22/08/2020). 


