
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DA MEGASA SEIXAL 
ALTERAÇÃO PLANO DE FÉRIAS 

 
 
 

O SINDEL reuniu com a Administração da MEGASA SEIXAL, para tomar conhecimento concreto 

da recente alteração ao plano de férias, já concertado com alguns trabalhadores, sobretudo no 

referente ao período do verão. Transmitimos alguma insatisfação e realçámos os eventuais 

transtornos dessa alteração sobretudo em férias já planeadas. 
 

A MEGASA que começou por lamentar esta alteração, informou-nos que ela derivou dos atrasos 

e do modo como as recentes obras na fábrica decorreram em contexto de pandemia. Tentou 

evitar estas alterações a todo o custo, mas os atrasos e as novas exigências de produção assim 

o exigiram. 
 

A MEGASA afirmou não desconhecer o enquadramento legal (Código do Trabalho) e o 

convencional (Acordo de Empresa) sobre esta matéria, mas está convicta de que não está a 

cometer uma ilegalidade, já que, as férias referentes a 2021 foram gozadas na totalidade pelos 

trabalhadores, por acordo, no início do presente ano quando a fábrica esteve parada e as férias 

marcadas para o verão de 2021 são uma antecipação do gozo das férias de 2022. 
 

O SINDEL atento a legislação sobre o assunto, relembrou a imposição legal de ressarcir os 

trabalhadores que tenham prejuízos válidos e comprováveis resultantes da alteração das férias, 

tendo-se a empresa comprometido a assim proceder. Relativamente às férias a vencer em 2022 

o SINDEL questionou a Empresa quanto ao cumprimento por parte da empresa  da empresa do 

gozo do período mínimo de 10 dias úteis de férias no período do verão, conforma estipula o AE, 

tendo-se a empresa comprometido a tal.  
 

Para mitigar todos estes transtornos e como forma de  reconhecer a contínua disponibilidade 

dos trabalhadores para uma adequação dos seus períodos de férias às pretensões da Empresa, 

o SINDEL apresentou uma proposta no sentido de a MEGASA, , instituir por modo próprio 2 ou 

3 dias de dispensa ao trabalho no período do Natal e ano Novo, por forma a que os trabalhadores 

possam cumprir o tradicional período de férias nesta época. Esperamos sinceramente que a 

MEGASA responda positivamente a esta nossa proposta! 

 
 

14 de junho de 2021                                      O Secretariado do SINDEL 

 
 

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
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