
RESOLUÇÃO

Os trabalhadores na Beralt  Tin  and Wolfram (Minas da Panasqueira),

reunidos em Plenário Geral no dia 07 de abril  de 2021, com sessões às

07h00 e às 15h00, para fazer o ponto de situação das negociações do seu

Caderno Reivindica-vo para o ano em curso, constatam que:

1.º As  condições  de  trabalho  pra-cadas  na  Empresa  em  muitas

situações não cumprem o legalmente previsto e, de uma maneira

geral, não garantem aos trabalhadores a proteção da sua saúde e

segurança;

2.º Os  salários  pra-cados  na  Empresa  e  a  retribuição  de  uma

maneira  geral  são  absolutamente  miseráveis,  ainda  mais  se

-vermos em conta que se trata de uma a-vidade de risco e muito

exigente quer do ponto de vista da necessidade de qualificação

profissional quer do ponto de vista 7sico e psicológico.

Acresce que os salários nem sequer têm acompanhado a evolução do

Salário Mínimo Nacional,  sendo que nos úl-mos 7 anos os salários dos

trabalhadores já perderam cerca de 100 euros face à evolução do Salário

Mínimo Nacional (como é visível no gráfico da página seguinte).

É  preciso  inverter  este  caminho  e  a  empresa,  que  se  prepara  para

inves-mentos  noutras  regiões  do  País,  tem claramente  condições  para

sa-sfazer as justas reivindicações dos trabalhadores.



* Salário Inferior pra-cado na empresa

3.º  A  Empresa  con-nua  a  não  cumprir  a  legislação  no  que  diz  respeito  à

formação profissional cer-ficada (mínimo 40h/ano/trabalhador);

4.º  As inspeções médicas periódicas previstas na lei não são cumpridas pela

Empresa.

Face ao exposto, os trabalhadores decidem:

• Mandatar o seu Sindicato para a emissão de pré-aviso de greve.
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