
 

  

INFORMAÇÃO 

AOS TRABALHADORES DA SUNVIAUTO 

 
O SINDEL reuniu, a 1 de outubro de 2020, por videoconferência, com a direção da SUNVIAUTO, para 
clarificar a questão da comunicação que a empresa fez aos trabalhadores de que teriam que fazer 8 horas 
em regime de banco de horas aos sábados e feriados, sob a ameaça de procedimento disciplinar para 
quem se recusar ou não comparecer. 

Depois de colocada a questão, a empresa explicou que essa comunicação foi efetuada, mas que se tratou 
de um engano. Na verdade, é possível, com o acordo do trabalhador, realizar 8 horas de banco de 
horas em dia de descanso complementar ou em dia feriado; mas o período obrigatório para o 
trabalhador é de 4 horas. A empresa informou o SINDEL de que esse lapso já foi corrigido e explicado aos 
trabalhadores, esclarecendo que esta necessidade suplementar de trabalho se deve ao facto de ter 
recebido uma grande encomenda, motivo pelo qual tem de aumentar a sua produção. 

O SINDEL informou a empresa que o facto de existir a ferramenta “Banco de Horas” no Contrato Coletivo 
de Trabalho não dá o direito à empresa de usar uma linguagem intimidatória para com os trabalhadores, 
ameaçando-os com procedimentos disciplinares para os obrigar a fazer Banco de horas.  

Lembrámos também a empresa que os trabalhadores têm responsabilidades familiares e que, por vezes 
pode não lhes ser possível realizar banco de horas; e avisámos que, se a hierarquia da empresa não 
consegue reconhecer esses motivos, achando-se no direito de ameaçar os trabalhadores que manifestem 
indisponibilidade ou impossibilidade, o SINDEL não terá qualquer problema em intervir na defesa dos seus 
associados contra este comportamento que considera intolerável. 

Ficou, igualmente, esclarecido que o SINDEL não deixará impunes atitudes que configurem falta de 
respeito; utilização de vocabulário impróprio ou ofensivo e qualquer forma de abordagem que 
possa ser equiparada a assédio moral. Nestas situações desencadearemos de imediato os meios 
legais disponíveis. 

Queres juntar-te ao SINDEL? Contacta a Delegada Sindical Sónia Peixoto, pessoalmente; através do e-
mail soniapeixoto1162@hotmail.com ou do contacto 916421694. 

 

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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