
 

  

AOS TRABALHADORES DA 
ATEP- AMKOR 

SIM À GREVE 
É já amanhã, dia 19 de fevereiro, o primeiro dia de greve na ATEP AMKOR, e claro que 
cada um se deve estar a interrogar se deve ou não aderir a esta greve! 

A NOSSA RESPOSTA É SIM, TODOS DEVEM FAZER GREVE SEM HESITAÇÃO! 

O SINDEL assume a responsabilidade de vos ter colocado nesta situação e garante que 
não vos abandonará à vossa sorte. Por isso assumimos o dever de vos recordar os 
motivos que vos trouxeram a este momento e por que devem, agora, estar solidários 
uns com os outros e aderir a esta greve de forma massiva. 

A empresa acha que não vos deve recompensar pela penosidade do vosso horário de 
trabalho; por estarem dentro da empresa 12 horas e 15 minutos por dia de trabalho; 
por terem que trabalhar em dias feriados; pelo prejuízo familiar que comporta este 
vosso regime de horários em que sábados e domingos se tornam em vulgares dias 
úteis, de trabalho. 

Nós – e os trabalhadores com os quais já trocámos ideias sobre o assunto – achamos 
exatamente o contrário. E por isso decidimos que era bom estimular a empresa e levá-
la a reconsiderar a sua forma de pensar e de tratar os seus trabalhadores. A greve 
ajudará, certamente. 

Só por si este primeiro argumento seria já suficiente para aderirem á greve. Mas 
existem ainda mais motivos, não de menor importância que o primeiro. 

Por exemplo: 

- A empresa elabora escalas anuais de trabalho com uma carga horária de 1865,25 horas 
de trabalho efetivo anuais! Ora isto significa mais 41,25 horas do que um trabalhador 
com horários normais e descanso obrigatório ao domingo e complementar ao sábado. 
E se compararmos com trabalhadores com acordo de horário de 39 horas semanais, o 
número de horas a mais sobe para 95,25 horas. 

- A empresa tem o descaramento de dizer aos seus trabalhadores, sujeitos às 
penosidades referidas, que não têm direito a gozar feriados como todos os normais 
cidadãos deste país e que para vós é dia de trabalho.  



 

- A empresa acha-se no direito de classificar os trabalhadores em categorias 
profissionais que nada tem a haver com as verdadeiras funções que estes exercem, 
nomeadamente Chefes de equipa, Coordenadores de Operadores Especializados, 
Técnicos Fabris. Para a empresa são todos Operadores Especializados. 

Não está certo nem podemos aceitar. 

Caros trabalhadores da ATEP AMKOR SA.: a atuação da empresa – que manteve 
inalterado o seu Número de Identificação Fiscal, mas já mudou de nome 5 vezes desde 
que se instalou em Portugal – já demonstrou que, se os trabalhadores não a 
estimularem, quer no cumprimento das normas do Contrato Coletivo de Trabalho quer 

na sua politica de motivação e gestão dos seus recursos humanos, nada vos darão e, 
pior, nem o que é de vosso direito vos pagarão. 

Sabemos que a empresa preparou a sua hierarquia para vos tentar demover da adesão 
à GREVE. Irão, para o efeito, usar frases construídas com o único intuito de vos 
amedrontar e ameaçar! Preparem-se para conversas do género: 

- SE FIZERES GREVE DEPOIS NÃO TE QUEIXES! 

- SE FIZERES GREVE CONSIDERA O TEU FUTURO AQUI NA EMPRESA EM RISCO! 

- PENSA BEM ANTES DE FAZERES GREVE! 

Não se deixem intimidar por estas ameaças. A vossa melhor resposta será a adesão á 
GREVE. O SINDEL não quer que façam greve apenas para marcar uma posição. A greve é 
para, de uma vez por todas, a empresa perceber que vocês sabem, que são excelentes 

trabalhadores, profissionais responsáveis e que muito tem para lhes dar. Mas que este 
é o momento de a empresa vos dar, de olhar para vós e vos recompensar 
convenientemente. É DE TODA A JUSTIÇA! 

A greve é um direito constitucional, não existem muitas formas para fazer com que a 
empresa repense o modo como vos trata ou vos tratou nestas últimas duas décadas. 

DIGAM SIM À GREVE! 

CONSTRUAM O FUTURO COM AS VOSSAS PRÓPRIAS MÃOS! 
Em caso se duvida devem contactar os elementos da Comissão Sindical: 

Fernando Costa – costinha_1980@hotmail.com ou 910049658 

José Vareiro -  vareiroj@gmail.com ou 912338283 

A UNIÃO FAZ A FORÇA, O DIÁLOGO O ENTENDIMENTO! 
MINDELO, 18 de janeiro de 2019 

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