
 

Sindicato das Indústrias Elétricas 

do Sul e Ilhas 

 

Delegação de Évora: Travessa do Viola, nº 9, 7000-947 Évora 
Tlf: 266737900 

 

Aos Trabalhadores da KEMET: 

22 DIAS DE FÉRIAS É UM DIREITO! 

VALE A PENA LUTAR!  

O SIESI informa os trabalhadores da KEMET que irá solicitar uma reunião à Autoridade para as 

Condições no Trabalho (ACT) para exigir que sejam tomadas medidas por essa entidade no 

sentido de fazer cumprir a lei e as decisões de Tribunais que obrigam a que também na KEMET 

os trabalhadores tenham direito a pelo menos 22 dias uteis de férias. 

Desde há muito tempo que a administração da KEMET insiste em violar a lei através de uma errada 

conversão das horas de trabalho dos trabalhadores em horário de laboração contínua em equivalentes 

dias de férias. Na prática, desde que a empresa começou a aplicar o horário de laboração contínua, 

apenas atribui 16 dias uteis de férias aos trabalhadores nesse horário. 

Com esse comportamento, ilegal, a administração da KEMET penaliza duas vezes os trabalhadores: 1- 

O horário contínuo é fatigante, penalizador para a vida pessoal e familiar e a longo prazo resulta numa 

maior probabilidade de desgaste físico e de contração de doenças profissionais. 2- A atribuição de 

apenas 16 dias de férias na prática representa 6 dias de trabalho gratuito por ano. 

Convém relembrar que a administração da KEMET não subtrai dias de férias aos seus trabalhadores 

por ignorância, mas sim porque sabe que assim pode aumentar os lucros da empresa á custa de 

trabalho gratuito. 

A comprová-lo está o facto de a empresa já ter respondido em Tribunal de Primeira e Segunda Instância 

e ter perdido o processo, sendo condenada a pagar a ex- trabalhadores os dias de férias que lhes havia 

ilegalmente retirado. 

De facto a empresa já foi condenada duas vezes pelo Tribunal 

de Trabalho de Évora e uma vez pelo Tribunal da Relação de 

Évora. Assim, sendo, o que seria expectável é que a 

administração assumisse o seu erro e corrigisse a situação, 

passando a atribuir os 22 dias de férias aos trabalhadores e a 

proceder ao pagamento dos dias de férias não gozados. 

Ainda, assim, o SIESI está convicto de a curto prazo obter 

mais uma vitória relativa a esta matéria para os trabalhadores 

da KEMET o que reforçará a nossa posição e poderá devolver 

milhares de euros aos trabalhadores. 

A justiça tem comprovado que vale a pena lutar, que vale a pena estar 

sindicalizado no SIESI. 

SINDICALIZA- TE!!!
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Aos Trabalhadores da TYCO: 

22 DIAS DE FÉRIAS É UM DIREITO! 

VALE A PENA LUTAR!  

O SIESI informa os trabalhadores da TYCO que irá solicitar uma reunião à Autoridade para as 

Condições no Trabalho (ACT) para exigir que sejam tomadas medidas por essa entidade no 

sentido de fazer cumprir a lei e as decisões de Tribunais que obrigam a que também na TYCO 

os trabalhadores tenham direito a pelo menos 22 dias uteis de férias. 

Desde há muito tempo que a administração da TYCO insiste em violar a lei através de uma errada 

conversão das horas de trabalho dos trabalhadores em horário de laboração contínua em equivalentes 

dias de férias. Na prática, desde que a empresa começou a aplicar o horário de laboração contínua, 

apenas atribui 16 dias uteis de férias aos trabalhadores nesse horário. Acresce ainda o facto de obrigar 

esses trabalhadores a executarem 6 dias para suposta compensação. 

Com esse comportamento, ilegal, a administração da TYCO penaliza três vezes os trabalhadores: 1- O 

horário contínuo é fatigante, penalizador para a vida pessoal e familiar e a longo prazo resulta numa 

maior probabilidade de desgaste físico e de contração de doenças profissionais. 2- A atribuição de 

apenas 16 dias de férias na prática representa 6 dias de trabalho gratuito por ano. 3- Os 6 dias de 

compensação são igualmente ilegais e não são mais que 6 dias de trabalho gratuito. 

Convém relembrar que a administração da TYCO não subtrai dias de férias aos seus trabalhadores por 

ignorância, mas sim porque sabe que assim pode aumentar os lucros da empresa à custa de trabalho 

gratuito. 

A comprová-lo está o facto de a KEMET já ter sido condenada três vezes por práticas semelhantes e a 

própria TYCO aquando o julgamento sobre esta matéria, ter preferido celebrar um acordo com ex-

trabalhadores para evitar uma condenação que a obrigasse a atribuir os 22 dias de férias e a acabar 

com os dias de compensação para todos os trabalhadores. 

O SIESI está convicto que a curto prazo obter mais uma vitória 

relativa a matéria de férias, o que reforçará a justeza da nossa 

reivindicação junto da TYCO. Contudo isso não basta e é 

necessário que os trabalhadores da TYCO contribuam 

para lutar pelos seus direitos. A reposição de dias de 

férias e de dias de compensação poderá significar 

milhares de euros para os bolsos dos trabalhadores. 

 A justiça tem comprovado que vale a pena 

lutar, que vale a pena estar sindicalizado no SIESI. 

SINDICALIZA- TE!!!
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