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Covid 19 

A Comissão de Trabalhadores está a acompanhar a situação da evolução dos casos de Covid19 na 

fábrica com muita preocupação. É um facto que mesmo a nível nacional o número de casos também 

está a subir.  

Uma vez retirada a obrigação legal do uso das máscaras de proteção os casos aumentaram 

internamente e existem já fortes indícios de contaminações entre equipas quer a nível da produção 

quer ao nível de os mais diversos departamentos.  

A C.T. reconhece o direito individual de cada trabalhador a usar ou não usar máscara com base na 

legislação em vigor, mas por outro lado temos de ter a noção que a pandemia ainda que mais branda, 

está longe do seu fim.  

Assim sendo e sempre prevalecendo o referido direito individual de cada um de nós, mas também face 

ao cenário que estamos a enfrentar dentro da fábrica, a Comissão de Trabalhadores apela a todos os 

trabalhadores que durante o horário de trabalho se protejam. 

 

Mobilidade Funcional 

A Comissão de Trabalhadores alerta novamente os trabalhadores que estão a ser convocados para 

reuniões, no sentido de serem apresentadas cartas para abdicarem das suas categorias profissionais.  

A C.T. alerta também que os trabalhadores não são obrigados a assinar as mesmas. Quando são 

convocados para as referidas reuniões poderão exigir a presença de um elemento da C.T..  

 

Teletrabalho 

A Comissão de Trabalhadores apresentou à empresa uma proposta relativamente ao teletrabalho. A 

C.T. teve conhecimento que estão a ser dadas informações internas sobre o tema, dando como ato 

consumado e implementado uma politica de teletrabalho que não teve o envolvimento da C.T. como 

está previsto no nº 7 do nosso acordo laboral.  

Fizemos saber à empresa, que uma vez assinados os acordos os mesmos são para ser cumpridos por 

ambas as partes. 
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