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Aos trabalhadores da Kemet 

Unidade! A força dos trabalhadores!  
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Um SIESI mais forte para defender melhor os trabalhadores  

|A FORÇA DOS TRABALHADORES TRAZ RESULTADOS! 

A acção dos trabalhadores da Kemet em conjunto com o SIESI obrigou recentemente a Direcção da empresa a tomar 

mais medidas de protecção dos trabalhadores e de contenção da propagação do novo coronavírus.  

Esta vitória dos trabalhadores tornou evidentes duas questões:  

1. Os trabalhadores têm uma palavra a dizer sobre as suas condições de trabalho e de vida, ao contrário do 

que querem fazer crer com decisões “vindas de cima”; 

2. É no SIESI que os trabalhadores da Kemet se devem unir para conseguirem garantir melhores condições de 

trabalho e de vida. 

Os desafios que temos pela frente exigem uma forte organização sindical dentro da empresa, com mais 

trabalhadores sindicalizados, com representantes de Segurança e Saúde e com Delegados Sindicais eleitos. Os 

trabalhadores precisam de um SIESI mais forte, mais presente na Kemet, com mais informação e com mais 

intervenção. Só assim será possível garantir a defesa dos direitos e a melhoria das condições de trabalho!  

|SINDICALIZADO ÉS MAIS FORTE!  

Um trabalhador não sindicalizado é um trabalhador isolado. Pelo contrário, 

quando um trabalhador se sindicaliza, acrescenta a sua força individual à força 

do colectivo, tornando-se mais forte. É no sindicato que os trabalhadores se 

unem e intervêm na defesa dos seus interesses! 

Qualquer trabalhador pode ser sindicalizado e não pode ser discriminado por 

esta opção. Há diversas formas de te sindicalizares, contacta o SIESI para 

obteres mais esclarecimentos.  

|É NECESSÁRIO ELEGER REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES!  

A situação demonstra igualmente que é necessária a eleição de 

representantes de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) na Kemet, para assegurar o cumprimento das normas de 

protecção e segurança dos trabalhadores. Os trabalhadores, por estarem expostos aos riscos todos os dias nos seus 

postos de trabalho, são os que melhor sabem identificar os riscos associados ao desempenho das funções.  

A eleição de delegados sindicais dentro da empresa é também um direito dos trabalhadores que não deve ser 

descurado. Um delegado sindical dentro da empresa faz toda a diferença, garantindo um maior conhecimento 

sobre a situação da empresa e dos trabalhadores e garante uma maior e melhor organização e acção dos 

trabalhadores. Ao mesmo tempo limita as intenções das empresas em atacar direitos dos trabalhadores.  

O SIESI está disponível para apoiar e acompanhar os trabalhadores que tenham disponibilidade para desempenhar 

as funções de SST ou de Delegado Sindical. Informa-nos da tua disponibilidade através dos contactos habituais ou 

contacta o Dirigente do SIESI Diogo Correia (91 202 10 11).   

CONTACTA O SIESI PARA ESCLARECERES OS TEUS DIREITOS! 

SINDICALIZA-TE! 
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