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AOS TRABALHADORES DA HANON 

Não assinar NADA! 
Na última reunião com a administração da Hanon e a Comissão Sindical do SIESI foi-
nos comunicado que a empresa procurava um acordo para deteriorar as condições de 
vida e de trabalho dos trabalhadores. Visa este acordo a alteração ao horário de 
trabalho para aplicar a laboração contínua, de segunda a domingo, sem qualquer 
compensação pelas graves consequências que este regime de horários causaria aos 
trabalhadores a curto, médio e longo prazo. 

Tal implicaria, então, aquela prática a custo zero e  à revelia do que uma matéria destas 
impõe de alterações e prejuízos quanto à organização de vida pessoal e familiar que  os 
trabalhadores, bem como quaisquer compensação ou trabalho suplementar.  

Repudiamos esta tentativa de “assalto” uma vez mais! 

A Comissão Sindical do SIESI recebeu na passada quinta-feira ao final do dia um 

documento que vai ser enviado para o Ministério do Trabalho e que teremos 10 dias 

para dar o nosso parecer. Neste quadro de imposição e ausência de qualquer respeito 

pelos nossos direitos e interesses este está votado à rejeição, sendo negativo 

obviamente. 

Mais, reafirmamos, este acordo não defende os direitos dos trabalhadores, desregula 

os horários de trabalho, cria dificuldades à conciliação da vida pessoal e profissional 

e traz consequências negativas a médio-longo prazo para a saúde dos trabalhadores.  

Serão marcados plenários para discussão desta situação assim que consigamos ter 

matéria suficiente para poder discutir a situação e definir  as medidas a tomar com os 

trabalhadores. 

Relembramos que em 2017 a Hanon tentou aplicar este regime de horário, mas essa 

intenção foi travada pela acção dos trabalhadores organizados em torno do SIESI. 

Os trabalhadores não deverão assinar nada que venha provocar alteração da sua 

organização e condições de trabalho.  

Tens o direito a  defender e garantir os teus direitos. O teu sindicato serve para te 

proteger! 

A Comissão Sindical do SIESI 
03 de Julho de 2021 


