
 

  

 
 

AOS TRABALHADORES DA EWG 
SINDEL REÚNE COM A ADMINISTRAÇÃO 

Realizou-se  dia 31 de Março de 2021 e a pedido do SINDEL, uma reunião com a EWG para 

apresentação das preocupações dos trabalhadores, bem como das condições de trabalho que 

gostariam de ver melhoradas. 

Os pontos discutidos na reunião foram os seguintes: 

A. Progressão salarial – O SINDEL questionou a EWG quanto ao facto de se ter comprometido a 

fornecer o regulamento que prevê as condições de evolução dos trabalhadores. A EWG reconheceu 

que é necessário mais transparência quanto a esta matéria, estando a elaborar um documento que 

preveja uma carreira com regras claras de progressão e que é intenção dá-lo a conhecer.  

B. Horários de Trabalho determinados em função das condições climatéricas – Atendendo a 

penosidade resultante da desregulamentação dos horários de trabalho resultante de condições 

climatéricas, o SINDEL propôs o pagamento do subsídio de rotatividade também para estes 

trabalhadores. A EWG respondeu negativamente, acrescentando que estes trabalhadores 

normalmente já fazem, em média, menos de 40:00 h semanais. 

C. Tempos de viagem – O SINDEL defendeu o retorno ao regime anterior, considerando que a assunção 

pela EWG de 15 minutos é insuficiente para fazer face a tempos de deslocação, muitas vezes 

superiores a uma hora. A EWG não se mostrou disponível para alterar o regime atual dos tempos de 

viagem, tendo referido que iria analisar a possibilidade de colocar à consideração dos trabalhadores a 

opção de iniciarem e terminarem os horários de trabalho nos armazéns.  

D. Prevenção – o SINDEL comunicou que o cálculo da prevenção ao fim-de-semana não está correto, 

já que os trabalhadores estão de prevenção 13 horas e quando é feito o desconto das horas de 

prevenção ele é efetuado como se a mesma tivesse a duração de 8 horas, o que altera o valor hora. A 

Empresa não pretende alterar esta situação. 

E. Tempos de viagem aos domingos para o estrangeiro – A EWG referiu que os trabalhadores quando 

regressam gozam o descanso referente ao tempo de deslocação efetuado em dia de Domingo. 

F. Prémio Anual – A EWG referiu que o prémio é mensal, começou a ser pago este mês e com o recibo 

vêm os critérios de atribuição. 
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G. Tempos de Refeição – A EWG mostrou-se intransigente quanto à alteração do período de refeição 

para meia hora e considerando-a como tempo de trabalho, A Empresa defende que o período de uma 

hora é necessário para os trabalhadores terem algum descanso entre períodos de trabalho. O SINDEL 

entende que face a esta posição da Empresa, todos os trabalhadores devem cumprir 

escrupulosamente a hora do almoço e se forem chamados a executar trabalho devem exigir o 

pagamento desse tempo como trabalho suplementar. 

H. Subsídio de risco – A EWG referiu não estar disponível para introduzir um subsídio que compense 

o risco do modo de execução do trabalho. Se a Assembleia da República vier a consagrar alguma coisa, 

a EWG cumprirá. 

I. Seguro de saúde – A EWG referiu que vai analisar propostas e preços de companhias de seguros, 

bem como formas de implementação, contudo acrescenta desde já, que estes seguros comportam um 

elevado custo o que poderá ser incomportável para a Empresa.   

 

O SINDEL continuará a levar as reivindicações dos trabalhadores junto da  Empresa e agora também 

em sede de negociação do Contrato Coletivo aplicável, o CCT das Empresas do Setor Elétrico e 

Eletrónico (ANIMEE). A Associação Patronal já se disponibilizou para negociar clausulado específico 

para este setor, assim como categorias profissionais adequadas. O SINDEL propôs que essa 

negociação se iniciasse de imediato após a conclusão  das negociações das atualizações salariais de 

2021 cujo processo se iniciou hoje, dia 1 de abril. 

 

O SINDEL está cá para vos apoiar, SEMPRE! 
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