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NOTA DE IMPRENSA 
 

INTENÇÃO DESPEDIMENTO COLECTIVO NA EMPRESA 
  CAMO-INDÚSTRIA DE AUTOCARROS, S.A. 

 

A comissão sindical foi convocada pela administração da CAMO-INDÚSTRIA DE AUTOCARROS, S.A. 
para uma reunião que se realizou no passado dia 09 de outubro de 2020. 
 

A administração da empresa deu a conhecer a intenção de avançar com um processo de 
restruturação da empresa, o qual passará pela redução do número de trabalhadores através da 
realização de um despedimento coletivo que afetará 24 trabalhadores da unidade fabril. 
 

O motivo invocado, pela administração da CAMO, para justificar a tomada de tal decisão, é o facto 
de a empresa estar neste momento, com uma significativa redução do número de encomendas. 
 
 

DESPEDIMENTO COLETIVO NÃO É SOLUÇÃO 
 
 

Se bem que até entendemos que a crise gerada pela pandemia do COVID 19 é uma situação que sai 
fora do controlo da empresa, no entanto, não conseguimos entender o recurso ao despedimento 
coletivo anunciado pela administração, quando se encontram à disposição outras alternativas que 
permitam a empresa ultrapassar o período difícil que atravessa e manter os postos de trabalho.  
 

Recordamos que, algumas das possíveis alternativas existentes foram lançadas pelo governo como 
medidas de apoio às empresas, com o único propósito de ajudar as empresas a ultrapassarem as 
dificuldades geradas pela pandemia do COVID 19. 
 

Tendo em conta o acima exposto, o SITE-NORTE nunca poderá concordar com a implementação de 
medidas, por parte da administração da CAMO, que põem em causa os postos de trabalho. 
 
 

EXISTEM ALTERNATIVAS! 
 
 

Considera o SITE-NORTE que a administração da empresa deve procurar implementar medidas 
alternativas que permitam a manutenção dos postos de trabalho, seja através das medidas lançadas 
pelo governo para o efeito (apoios para formação, crédito financeiro, etc…), o acesso apoio de 
fundos comunitários através dos programas operacionais Portugal 2020, formação etc. 
 

As alternativas existem, basta agora que não falte vontade à administração da CAMO de as 
implementar. 
 

O SITE-NORTE encetará todos os esforços para que sejam cumpridos os direitos dos trabalhadores e 
protegidos os seus postos de trabalho. 

   
14/10/2020        A Direcção  
 
NOTA: Para esclarecimentos contactar: 

- Bruno Vieira (Dirigente e trabalhador da CAMO) –917 127 345 

O Site-Norte vai realizar uma concentração de Dirigentes, Delegados e Activistas 
Sindicais, na próxima 6ª Feira, dia 16, pelas 15.00 horas à porta da empresa, sita na Rua 

1º de Maio, 215 – Vilar de Andorinho – Vila Nova de Gaia. 
 


