
 

  

AOS TRABALHADORES DA EWG 
Empresa justifica recurso ao lay-off  

 

Em 6 de abril de 2020 o SINDEL foi informado pela direção da EWG, através de e-mail, que a 
empresa iria recorrer às medidas de apoio disponibilizadas pelo governo tendo em vista a 
manutenção de postos de trabalho, nomeadamente ao lay-off simplificado. 

Solicitámos de imediato a realização de uma reunião por teleconferência entre os dirigentes e 
delegados sindicais e a empresa, que ocorreu a 7 de abril pelas 11h00.  

O SINDEL começou por questionar a empresa sobre o alcance e a necessidade desta medida. 

A EWG disse ter feito tudo o que era economicamente possível para evitar recorrer a esta 
medida. As novas dificuldades decorrentes da pandemia da Covid-19 vieram juntar-se às já 
sinalizadas no início do ano (e partilhadas pelo SINDEL em comunicado de 14 de fevereiro). 

Acontece, afirmou a empresa, que os trabalhadores, no intuito de salvaguardar a sua própria 
saúde e dos seus familiares, têm oferecido resistência em se deslocarem para outros países onde 
existem projetos em curso. A esta realidade junta-se as atuais limitações de mobilidade e 
circulação de pessoas, o que levanta sérias dificuldades, muito concretamente na área da 
montagem. No setor da manutenção, a empresa já tinha adotado algumas medidas para fazer 
face ao estado de emergência que vigora no país e, assim, acautelar e garantir condições de 
saúde e segurança aos seus trabalhadores. Entre outras a empresa destacou o facto de ter 
recorrido ao banco de horas para colocar alguns trabalhadores recolhidos em casa neste regime 
em períodos de 15 dias, promovendo uma rotação entre os elementos das equipas de 
intervenção no terreno, de forma a garantir a assistência devida aos aerogeradores. 

Toda esta conjuntura tornou insustentável para a empresa manter os trabalhadores sem 
ocupação, sendo imperativo recorrer ao lay-off como medida de apoio á manutenção dos 
postos de trabalho. 

Esclarecida esta questão, o SINDEL questionou a empresa sobre a possibilidade da manutenção 
desta medida se prolongar por mais de um mês e se, neste caso, há intenção de fazer rotação de 
trabalhadores em lay-off de forma a que o esforço económico seja distribuído por todos e não 
afete apenas um grupo de trabalhadores. 

A empresa respondeu que, na medida do possível, fará essa rotatividade, desde que os 
trabalhadores tenham valências para a realização dos trabalhos necessários. A EWG afirmou 
também que tudo fará para mitigar ao máximo o esforço financeiro dos trabalhadores enquanto 
estiverem em lay-off.  

Questionamos a empresa se tinham possibilidade de continuar a pagar o subsídio de refeição aos 
trabalhadores em lay-off, uma vez que outras empresas já o fazem. 



 

A empresa – recordando que não está financeiramente saudável – respondeu que não tem 
condições neste momento de pagar qualquer valor acima do que esteja legalmente obrigada. 

 

O SINDEL vai manter-se atento aos desenvolvimentos destes assuntos e, sempre que se mostre 
necessário, informará os seus associados. 

 

CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO.  

SINDICALIZA-TE. ADERE AO SINDEL!  

PORTO, 09 de abril de 2020 

 

 

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