
 

  

 

AOS TRABALHADORES DA APTIVPORT 

A perseverança compensa! 
Empresa implementa medidas há muito propostas pelo SINDEL 

Como é do conhecimento dos nossos associados, o SINDEL sempre se tem batido, no diálogo com a empresa, 
pela boa resolução de questões que desagradam aos trabalhadores. Destacamos, nomeadamente, as 
seguintes: 

- Permanência exagerada dos trabalhadores em situação de vínculo Temporário;  

- Amplitude Térmica à qual os trabalhadores estão sujeitos no interior das naves de fabrico; 

- O estado de degradação dos pavimentos das vias internas circundantes da empresa, bem como o do 
parque de estacionamento para os trabalhadores. 

Agora podemos afirmar que a perseverança do SINDEL compensou! 

Como é do vosso conhecimento, a empresa integrou nos seus quadros, nos primeiros meses de 2019, mais 
de uma centena de trabalhadores com vínculo temporário. É um facto que registamos com muito agrado. 

A empresa decidiu investir na reparação dos telhados da nave fabril que é sua propriedade, dotando-o de 
um melhor isolamento térmico e reduzindo, assim, a exposição dos trabalhadores a amplitudes térmicas. 
Mais: a empresa informou-nos, recentemente, que irá climatizar o edifício da sua nave fabril acabando, 
assim, de vez com este problema nessa nave. Esperamos agora que a Câmara Municipal de Castelo Branco, 
proprietária da fábrica 2, proceda do mesmo modo relativamente à respetiva nave. 

Por fim, o SINDEL foi também informado que a empresa irá proceder à repavimentação das referidas vias 
circundantes das suas instalações, bem como do piso do parque de estacionamento. 

Fica deste modo provada a razão que move o SINDEL e na qual vem acreditando um número crescente de 
trabalhadores: vale a pena lutar pelo que acreditamos; o diálogo persistente e racional entre os 
representantes dos trabalhadores e as empresas leva sempre a acordos e benfeitorias, quando há verdade, 
vontade e respeito! 

Contra a precariedade; pela luta e defesa de condições de trabalho 
saudáveis e seguras; pela defesa da dignidade dos trabalhadores! 

DÁ MAIS FORÇA A QUEM TE DEFENDE, ADERE AO SINDEL! 
CASTELO BRANCO, 16 de dezembro de 2019 

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