
 

  

 AOS TRABALHADORES DA VESTAS PORTUGAL 
INFORMAÇÃO 

 
 

O SINDEL reuniu com a Direção da VESTAS PORTUGAL, em Rio Maior, a 4 de março de 2020. O objetivo foi 

transmitir à empresa as deliberações tomadas pelos trabalhadores no Plenário realizado em Pombal a 22 de 

janeiro, face à proposta da empresa e às contrapropostas dos trabalhadores não sindicalizados.  
 

Começámos por esclarecer a empresa de que as informações que enviou aos trabalhadores, em correio eletrónico 

datado de 26 de fevereiro não correspondem ao que o SINDEL lhe comunicou, concretamente na parte em que se 

refere ao que o SINDEL defende quanto à classificação profissional dos Técnicos de Manutenção e Montagem de 

Aerogeradores. Assim, relembrámos a empresa que, contrariamente ao que comunicou aos trabalhadores, o que 

o SINDEL defende é que, na ausência de uma designação mais especifica no Contrato Coletivo do Setor, deve ser 

utilizada a carreira de TECNICO-FABRIL, seguida de uma designação que reflita as funções técnicas destes 

trabalhadores. Um possível exemplo será Técnico-fabril - Técnico de Manutenção de Aerogeradores”. O SINDEL 

– que fique bem claro – nunca aceitará que estes sejam classificados como “Operadores Especializados”, cujo 

enquadramento na tabela salarial da convenção coletiva do setor fica abaixo da carreira de TÉCNICO FABRIL. 
 

Esclarecida esta imprecisão veiculada pela informação da empresa, informámos a VESTAS que o SINDEL esteve 

reunido com a ANIMEE (associação patronal do setor) a 2 de março e que, nesta reunião, aquela Associação 

solicitou ao SINDEL que, em sede de negociação, fossem procuradas soluções para a resolução das questões que 

neste momento necessitam de atenção especial no setor eólico. Sem prejuízo de que outras questões sejam 

discutidas, destacamos aqui as mais pertinentes no momento – e que são transversais a todas as empresas do 

Setor. 
 

- Categorias Profissionais 

- Deslocações entre residência e aerogerador, e volta. 
 

O SINDEL aceitou discutir com a ANIMEE e, como habitualmente, empenhar-se na busca de soluções que resolvam 

estas importantes questões no setor eólico, por forma a que sejam incluídas no Contrato Coletivo de Trabalho as 

respetivas soluções que interessam a todas as empresas do Setor. O SINDEL informou a VESTAS que foi 

mandatado pelos trabalhadores para reiterar as posições anteriormente já assumidas e que se resumem a que: 

1 – Rejeitam liminarmente o banco de horas, pelo facto de terem Isenção de Horário de Trabalho. 

► 

 

 



 

 

2 – Só aceitam que a empresa retire a compensação de 100€ como contrapartida de até quatro horas de 

deslocações diárias casa-aerogerador-casa se forem contabilizados todos os tempos de viagem e considerados 

para a médio semanal de 45 horas, sendo as horas que ultrapassem a média pagas como trabalho suplementar. 

Ainda sobre esta questão, foi informada a empresa que, na eventualidade de continuarem a ser pagos os 100 € de 

compensação, os trabalhadores entendem que este valor não cobre o tempo gasto em deslocações mensais e 

que será, por isso, necessária uma nova solução para esta questão, que poderá passar pelo registo total dos 

tempos de viagem. 
 

O SINDEL informou, também, que os trabalhadores, em sede de Plenário, reclamaram que quando estão em regime 

de prevenção e são chamados a trabalhos de reparação, em dias de descanso obrigatório, complementar ou 

feriado, os tempos de viagem sejam considerados como tempo de trabalho efetivo e pagos como trabalho 

suplementar. Foi ainda informada a VESTAS que, na eventualidade de entender não aceitar esta prática, os 

trabalhadores irão recusar fazer regime de prevenção, estando dispostos a defender a sua posição com formas 

de luta que poderão ir até à greve. 
 

Lembrámos, ainda, a empresa que tem de proporcionar aos trabalhadores o descanso diário obrigatório de 11 

horas entre jornadas de trabalho; e sugerimos que as matérias apresentadas pela empresa aos trabalhadores e 

que sejam de comum acordo possam, numa demonstração de boa fé, ser colocadas em prática o mais 

rapidamente possível. Um exemplo dado foi o de, como contrapartida pela extinção do atual prémio de 

produtividade, aumentar o valor do Subsídio de Prevenção para as importâncias já aceites pelos trabalhadores.  
 

A empresa, após a intervenção do SINDEL, limitou-se a observar que, segundo a sua apreciação, até ao momento 

o SINDEL não avançou com propostas alternativas às suas e dos trabalhadores não sindicalizados pelo que, 

supostamente, o tempo gasto nestas reuniões terá sido tempo perdido.  
 

O SINDEL lamenta profundamente esta posição da VESTAS já que, obviamente, desta forma não será fácil 

encontrar soluções! A empresa continua na linha de querer reduzir benefícios de um lado para aumentar do outro, 

laborando no logro de que se esforça por responder às justas reivindicações dos trabalhadores, mas, afinal, 

fazendo com que estes não vejam qualquer progressão na sua remuneração. É óbvio que o SINDEL não está 

disponível para isto e nunca apresentará propostas que sigam este caminho. O SINDEL deixou bem claro que 

jamais desistirá de reclamar o que pensa ser justo e que, se os trabalhadores estão, de facto, ao serviço da 

empresa entre 60 e 80 horas semanais, terão que receber todas estas horas como tempo de trabalho efetivo. 
 

Por ora, o SINDEL vai aguardar até que as negociações com a ANIMEE se concluam, antes de estudar qualquer 

iniciativa conjunta com os trabalhadores, no que respeita às deslocações em dias normais de trabalho. 

Estamos atentos e não admitiremos manobras de diversão por parte da VESTAS, que façam tábua-rasa do claro 

investimento que o nosso Sindicato e os trabalhadores fazem no sentido de continuar um diálogo que conduza a 

soluções justas para ambas as partes! Só numa relação de mútuo respeito é possível alcançar níveis de 

reconhecimento e de motivação que contribuam para um Futuro melhor! 
 

CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO. SINDICALIZA-TE. ADERE AO SINDEL! 

Porto, 10 de março de 2020 

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial                    http://www.sindel.pt 

http://www.facebook.com/SindelOficial
http://www.sindel.pt/

