
 

  

AOS TRABALHADORES DA DATA FAX 
PORTAS ABERTAS PARA O DIÁLOGO  

 

No seguimento do compromisso assumido com os trabalhadores da DATA FAX, o SINDEL 
solicitou uma reunião à Gerência da empresa, que prontamente a aceitou. A reunião teve 
lugar a 7 de julho e serviu para fazer apresentações mútuas; perceber qual a situação atual 
da empresa e avaliar quanto à evolução do emprego e expectativas futuras. 

A empresa, que está a regular as relações laborais pelo Código de Trabalho, ouviu do SINDEL 
ser nosso entendimento que deveria, antes, reger-se pelo CCT da ANIMEE, dado que a sua 
atividade se insere nesse âmbito. A Gerência reiterou, em resposta, o que anteriormente já 
nos tinha transmitido: não tem condições de evoluir num sentido que implique aumentos 
salariais ou outro qualquer acréscimo de custos. A Data Fax informou, ainda, ter sido 
adquirida há pouco mais de um ano por sócios maioritários do Grupo DECSIS e que, embora 
mantenha autonomia de gestão, faz agora parte deste grupo económico. A Direção a 
empresa garantiu que os prejuízos que vem acumulando, por razões conjunturais do setor; 
e que a pandemia da COVID-19 veio acentuar não são de molde a retirar-lhe a motivação 
para inverter a atual situação. Uma inversão que, disseram-nos, terá que ser conseguida 
através do aumento das vendas dos serviços – e é exatamente nisso que a empresa se foca, 
neste momento, diversificando os clientes e o tipo de equipamentos que virão a ser aceites 
para reparação. Para isto a empresa precisa, obviamente, da colaboração da totalidade do 
seu quadro de trabalhadores, que neste momento está ajustado às necessidades. 

O SINDEL ficou consciente da delicadeza das dificuldades apontadas pela empresa. Não 
deixou, contudo, de sublinhar o seu entendimento de que esta deveria aplicar aos seus 
trabalhadores as normas decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho das empresas do 
Setor Elétrico e Eletrónico, no caso particular o CCT da ANIMEE. 

Informámos da nossa decisão de falar com os trabalhadores sobre toda esta situação; e 
declarámos a nossa vontade de voltar a trocar ideias sobre este assunto, com a empresa. 

Em breve o SINDEL irá promover uma reunião durante o horário de trabalho para falar com 
os trabalhadores. 

Mantem-te atento. 

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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