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Exma. Senhora  

Ministra do Trabalho,  

Solidariedade e Segurança Social 

                                                   gabinete.mtsss@mtsss.gov.pt 

 

Lisboa, 23 de Março de 2020 

 

Assunto: Pandemia covid-19 / Direitos dos trabalhadores 

 

Exma. Sra. Ministra, 

Nas empresas dos sectores do âmbito desta Federação temos vindo a 

registar várias e diversificadas medidas adotadas pelas empresas que sob o 

pretexto de combate à propagação da pandemia, claramente, constituem 
atropelos aos direitos dos trabalhadores, nomeadamente, Lay-off 

injustificados, violação do direito a férias e uso abusivo de bancos de horas, 
entre outras. 

Quanto à tentativa de recurso ao Lay-off temos os exemplos flagrantes das 
empresas PSA em Mangualde e a Visteon em Palmela, empresas que nos 

últimos anos obtiveram lucros fabulosos e que agora pretendem, à custa da 
Segurança Social e dos trabalhadores, minimizar eventuais prejuízos. Ora o 

Lay-off destina-se a empresas em risco de insolvência, o que, 
manifestamente não é o caso. 

Quanto à tentativa do recurso à imposição de férias forçadas em várias 
empresas, como é o caso da Renault Cacia em Aveiro, há que ter em conta 

que o direito a férias, enquanto conquista civilizacional dos trabalhadores, 
não assume esta função que lhe pretendem atribuir. Efectivamente, nos 

termos do n.º 4 do artigo 237.º do Código do Trabalho, “O direito à Férias 

deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador a recuperação 
física e psíquica, condições de disponibilidade pessoal, integração na vida 

familiar e participação social e cultural”. 

A Fiequimetal relembra assim, que o direito a férias se destina a que o 

trabalhador possa usufruir de um período em que, de forma livre e 
autónoma, dispõe do tempo para a realização de actividades do seu 
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interesse exclusivo, por oposição ao tempo de trabalho em que está sob as 

ordens da entidade patronal. 

É esta ruptura com o enquadramento laboral, o desprendimento de 

obrigações, pressões e preocupações, que tornam o período de férias 

susceptível de promover a “recuperação física e psíquica”. Tempo disponível, 
sem coacção, sem contingências e sem obrigações. Desta ideia resulta o 

caracter “irrenunciável” das férias, dada a sua importância para o equilíbrio 
individual do trabalhador.  

Obrigar um trabalhador a gozar férias numa situação de emergência social, 
em pleno surto de uma doença altamente contagiosa, durante o qual se 

apela a que não se façam quaisquer deslocações à excepção das 
estritamente necessárias e que se evitem praticamente todos os contactos 

sociais, não apenas impede o trabalhador de recuperar do desgaste, como 
anula qualquer possibilidade de participar em actividades sociais, culturais e 

de lazer. 

Quanto ao uso abusivo da figura dos bancos de horas, a Fiequimetal 

reafirmando a sua discordância com esta disposição legal na sua essência, 
reforça a seu repúdio por esta forma de gestão do tempo de trabalho 

abusiva e em violação do dever das empresas de assegurarem o direito dos 

trabalhadores à conciliação da actividade profissional com a vida familiar. 

Face a tudo o exposto, vimos pelo presente solicitar reunião com carácter 

de urgência com V. Exa. 

Ficando a aguardar o vosso contacto, subescrevemo-nos apresentando os 

melhores cumprimentos. 

 

 

                                                                        Pel’ A Direcção 

                                                                    

                                                                       (Rogério Silva) 

                                                                 Secretário Coordenador 

 

 


