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Encarar a realidade com muita 

RESPONSABILIDADE e esperança – no futuro 
 

A pedido da Empresa reunimos no dia 11 de Maio por Video-conferência com a questão 
central do momento, a pandemia que estamos a passar, dando a Empresa o ponto da 
situação atual e que medidas estão a ser implementadas ou que medidas são pretendidas 
para mitigar os problemas financeiros que se advinham. 

Relativamente aos temas falados temos a registar que a Empresa, não tenciona recorrer 
aos mecanismos de layoff disponiveis na lei, nem à diminuição dos postos de trabalho. 

Mas por outro lado a Empresa mostrou alguma preocupação na não aceitação por parte 
de alguns trabalhadores em “solidalizarem-se” nas medidas “algo provisórias”, dando o 
exemplo de rotação de trabalhadores.  

Por conseguinte e de forma a mitigar a situação de quebra de laboração, falta de 
pagamentos por parte de clientes e problemas de tesouraria para pagamento de 
vencimentos, a Empresa propôs aplicar uma flexibilização temporária a todos os 
trabalhadores de 10 dias de férias e 10 dias de compensação (banco de horas) a definir. 
Relativo a esta proposta o SINTAC mostrou-se disponivel para negociar esta medida, 
tendo sempre em conta a defesa e manutenção dos postos de trabalho de todos os 
trabalhadores da Empresa, mas não foi possivel discutir ou negociar a referida 
proposta, por não ter havido concordância de todas as ORT’s.  

Da parte do SINTAC, é com alguma preocupação que vemos toda esta situação que 
atravessamos e estamos  cientes que não podem ser exclusivamente os trabalhadores a 
pagar esta pandemia, devendo haver um acordo ou um esforço mutuo da parte de todos. 

Assim, com vista a assegurar a proteção e manutenção dos postos de trabalho apelamos 
a “todos” que evidenciem esforços para ultrapassar toda esta situação.  O SINTAC por 
principio sugere que enquanto o problema exisitir a Empresa deverá integrar 
provisóriamente os trabalhadores em outras seções.  

O SINTAC como organização sindical responsável, calobolarà com todos no sentido de  
arranjar soluções que garantam os postos trabalho.    

SINDICALISMO DEMOCRÁTICO, INDEPENDENTE E APARTIDÁRIO, JUNTA-TE A NÓS 

SINDICALIZA-TE NO SINTAC 
 

 
A Direcção 

Comunicado OGMA                                                           13-05-2020 
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