
 
 

Convite aos órgãos de comunicação social 
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Nos plenários realizados no dia 18 de Março, os trabalhadores aprovaram uma resolução em 
que decidiram mandatar o SITE CN para avançar com um pré-aviso de greve para o dia 26 de 
Março, tendo por objectivo central exigir o retorno aos horários de trabalho anteriormente 
em prática na empresa. 
 

Os trabalhadores com as recentes alterações aos horários de trabalho viram a sua retribuição 
gravemente afectada pois deixaram de receber os 15% referentes ao subsídio de turnos. Por 
outro lado, viram alteradas a sua organização familiar e pessoal, dado que tiveram de alterar 
hábitos de alguns anos. 
 

A empresa não aceitou reunir com a Comissão Sindical para que se avaliasse as situações 
referidas, daí não ter restado aos trabalhadores outra opção do que avançar com o já referido 
pré-aviso de greve para poderem manifestar o seu desagrado com a situação. 
 

Convém lembrar que já no dia 01 de Março os trabalhadores de forma espontânea decidiram 
atrasar a entrada ao serviço em uma hora para dar um sinal de insatisfação sobre as recentes 
alterações ao horários de trabalho. 
 

Lamentavelmente a empresa não dá sinais de procurar o diálogo, dai o passo que os 
trabalhadores decidiram dar. 
 

Os trabalhadores da MDA – Moldes de Azeméis concentrar-se-ão em piquete de greve à porta 
da empresa no dia 26 de Março entre as 14.30 e as 18.00 horas. 
 

Perante a descrição, ainda que sucinta, dos problemas com que os trabalhadores da MDA – 
Moldes de Azeméis se defrontam, tomamos a liberdade de convocar o V/conceituado órgão 
de comunicação social a estar presente na concentração dos trabalhadores no dia 26 de Março 
entre as 14.30 e as 18.00 horas à porta da empresa. 
 

Contamos com a vossa presença. 
 

A Direcção do SITE CN 
 

Nota: para qualquer informação adicional que se entenda pertinente, podem contactar com o 
José Carlos Reis Dirigente Sindical do SITE CN – CGTP-IN, através do telm. 961 256 010. 
 
A MDA – Moldes de Azeméis situa-se na Rua Comendador Antonio da Silva Rodrigues, nº 
285, Santiago de Riba Ul, 3720-917 Oliveira de Azeméis. 


