
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DA BOSCH BRAGA 
 

A Direção da Empresa apresentou recentemente aos trabalhadores uma proposta de entendimento 

sobre marcação de férias, com a ressalva de que a sua não aceitação implicava ao abrigo do artigo 

309º do Código do Trabalho uma redução temporária do trabalho com a consequente redução salarial 

dos trabalhadores abrangidos para 75% do seu salário. 

O SINDEL emitiu um parecer aos seus associados e solidarizou-se desde logo com os que entenderam 

como uma ameaça a anunciada alternativa o recurso ao referido artigo da Lei. “Ou aceitas ou vais para 

casa com 75% do salário” não nos parece uma mensagem correta sobretudo num momento de 

angústias e de incertezas para toda a sociedade portuguesa devido à pandemia da COVID 19. Por outro 

lado, atitudes e afirmações, como estas, não colocam em boa estima uma cultura empresarial 

germânica que ainda há pouco tempo afirmava nas televisões que os trabalhadores portugueses eram 

altamente qualificados e que deveriam ganhar muito mais! Sobressaltos normais quando o 

mensageiro é uma cópia e não o original. 

Relativamente à decisão da BOSCH Braga de colocar os trabalhadores em casa com 75% do salário, 

o SINDEL fez o que lhe competia em nome dos seus associados e já solicitou às entidades 

competentes para tal (ACT) a verificação da veracidade dos requisitos da BOSCH para poder invocar 

e aplicar o artigo 309º do Código do Trabalho. O nosso entendimento é de que não existem requisitos 

para a aplicação desta disposição legal! 

Os trabalhadores aceitarão as instruções das suas hierarquias e da Direção da Empresa, o SINDEL em 

seu nome fará o que lhe compete na defesa dos seus direitos e em nome da aplicação correta da Lei.  

Assim que tivermos resultados desta ação informaremos os trabalhadores e na certeza de que nada 

ficará por esclarecer! 

 

O SINDEL ESTÁ CÁ PARA VOS APOIAR, SEMPRE! 

 

Lisboa, 5 de março de 2021                                           O SECRETARIADO DO SINDEL 


