
 

  

APTIV - CASTELO BRANCO 
FERIADO CARNAVAL 2020 

No seguimento da informação afixada pela empresa em Castelo Branco, dirigida aos seus trabalhadores, 
informando-os de que iria dar Tolerância de Ponto  no próximo dia 25 de fevereiro, dia de Carnaval, vem 
o SINDEL esclarecer os seus associados de que: 

- Nos termos do Contrato Coletivo de Trabalho do Setor, no n.º 1 da clausula 62, é referido que, para 
alem dos feriados previstos na Lei, apenas podem ser observados a título de Feriado a terça-feira de 
Carnaval e o Feriado Municipal. 

- No n.º 2 da mesma cláusula afirma-se que, em substituição de qualquer dos feriados referidos no 
número anterior, pode ser observado outro dia relativamente ao qual acordem a empresa e a maioria 
dos trabalhadores. 

- Assim, e na medida em que não foram acordados outros dias de gozo destes feriados com a maioria 

dos trabalhadores, não restam dúvidas de que estes dias são, para os nossos associados, 
dias feriados. 

De facto, já existiram, noutras empresas, dúvidas sobre estas matérias bem como a intenção de não 
considerar feriado o dia de Carnaval e, inclusive, o Feriado Municipal. Para sanar esta dúvida o SINDEL 
colocou ação no Tribunal de Penafiel (Comarca de uma das empresas que o intentou), com vista ao cabal 
esclarecimento da situação. A sentença foi proferida reconhecendo o direito aos associados do SINDEL 
do gozo do dia de Carnaval e do Feriado Municipal como dia FERIADO.  

É com base nestes factos que afirmamos existir incorreção por parte da empresa ao tentar transformar 
um dia Feriado em Tolerância de Ponto, alienando um direito dos nossos associados já reconhecido 
em Tribunal. 

NÃO ACEITAMOS E JÁ SOLICITAMOS À EMPRESA QUE PROCEDA À CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

A Verdade é o nosso Argumento. O Diálogo, o nosso Instrumento! 

 

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