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Conforme tínhamos anunciado no último comunicado sobre este assunto, distribuído 

em 28 de junho de 2019, a audiência parlamentar conjunta com a Comissão do 

Trabalho e Segurança Social, da qual fazem parte deputados de todos os grupos 

parlamentares, que iria ocorrer depois da ronda de audiências singulares com cada 

grupo parlamentar, aconteceu a 04/12/2019 no Palácio de São Bento, pelas 10h00. 

 

O SINDEL iniciou a audiência usando da palavra durante os primeiros dez (10) 

minutos, como previsto pelo regulamento, para justificar os motivos da “Petição”. Na 

nossa intervenção reiterámos os mesmos argumentos usados já nas audiências 

individuais ocorridas. Após a nossa intervenção foram-nos dirigidas perguntas pelos 

deputados presentes. 
 

Registadas estas perguntas, tivémos novamente mais 10 minutos para responder e 

apresentarmos, assim, a nossa intervenção final. Fizemo-lo, deixando à consideração 

dos deputados a hipótese de o SINDEL organizar uma visita a um aerogerador de modo 

a que todos tenham a oportunidade de verificar pessoalmente o ambiente e as condições 

de trabalho da profissão para a qual reclamamos o estatuto de desgaste rápido. 

 

No nosso entendimento esta audiência decorreu de forma muito favorável. 

Conseguimos, dentro do tempo que nos concederam, apresentar clara e 

objetivamente as razões que nos levaram a realizar esta petição. Sentimos, 

igualmente, na reação por parte da Comissão, sinais muito positivos, sendo claro 

o interesse que a nossa exposição despertou. 
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A Sra. Deputada Olga Silvestre, na qualidade de Relatora da Petição n.º 

619/XIII/4.ª, finalizou a audiência informando que da mesma iria ser elaborada uma 

súmula e um relatório, para posterior análise pela Comissão. O facto de a nossa petição 

ter reunido 4075 assinaturas faz com que seja obrigatória a sua discussão em Sessão 

Plenária da Assembleia da República, para o qual os primeiros dois (2) subscritores 

serão convidados a assistir. 

Obviamente que quando tomarmos conhecimento da realização desta Sessão o 

comunicaremos de imediato e tentaremos juntar um grupo de trabalhadores do setor, 

facilitando meios que lhes permitam, também, assistir. 

 

Aproveitamos o momento para informar que, conforme também tínhamos referido no 

comunicado anterior, procedemos ao envio de um ofício às várias empresas que atuam 

neste setor a solicitar a sua colaboração estratégica, facultando-nos números de 

trabalhadores no setor, imagens e vídeos representativos do desgaste a que os 

técnicos de manutenção e montagem de aerogeradores estão sujeitos. Nem uma 

das empresas se dignou responder ao pedido de colaboração, facto que lamentamos 

uma vez que também estas deveriam ser parte interessada no reconhecimento do fator 

de desgaste rápido associado a esta profissão. Assim, damos nota negativa às 

empresas que atuam neste setor que acabaram por demonstrar, afinal, que não se 

envolvem nem comprometem na defesa dos interesses dos seus próprios 

trabalhadores. 

 

Independentemente da ausência de entreajuda das empresas, 

continuamos a acreditar que temos uma probabilidade muito alta de 

conseguir o estatuto de desgaste rápido para os Técnicos de 

Manutenção e Montagem de Aerogeradores.  
 

 

A UNIÃO FAZ A FORÇA, O DIÁLOGO O 
ENTENDIMENTO! 

 

PORTO, 05 de dezembro de 2019 

 

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