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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

INFORMAÇÃO
Aos trabalhadores da AMKOR TECHNOLOGY
O SINDEL na sequência das diversas questões colocadas pelos seus associados e outros
trabalhadores, reuniu a 9 de novembro com a Direção da empresa e abordou as várias temáticas,
das quais destacamos as que, pela sua natureza, consideramos mais pertinentes:
1.
2.
3.
4.

Diuturnidades
Pagamento de horas noturnas em período de férias
Saídas da fábrica nas pausas de 30 minutos
Escalas dos horários concentrados.

Em relação ao primeiro ponto depois de transmitirmos as nossas preocupações no que diz respeito
ao não pagamento da diuturnidade propriamente dita, a empresa manifestou a intenção de
corrigir todas as situações que estejam em falta nos termos da Convenção Coletiva.
Quanto ao segundo ponto, foi apurado que a empresa não procedia ao pagamento das horas
noturnas no período de férias nos termos da Convenção Coletiva, antes realizando o cálculo
de um valor médio anual por trabalhador, pago numa rubrica designada por “Férias Trabalho
Noturno”. Verificando-se uma diferença de valor substancial, o SINDEL chamou a atenção da
empresa, que aceitou, doravante, proceder nos termos da Convenção Coletiva.
Quanto ao ponto 3, a empresa afirmou desconhecer a situação, reconhecendo o direito dos
trabalhadores de, sempre que o entenderem, se ausentarem das instalações nesses
períodos. Assim sendo a empresa irá agir em conformidade com vista à correção da situação.
Relativamente às preocupações quanto aos horários concentrados, ficou acordado que ocorrerá
brevemente uma reunião entre o Delegado Sindical, Fernando Costa e a Direção de Recursos
Humanos, tendo em vista a realização de um minucioso estudo que garanta que nenhum
trabalhador sai prejudicado na aplicação destes horários.

Estes e outros assuntos irão ser clarificados por este Sindicato em sessões de
esclarecimento que iremos levar a cabo nos próximos dias 12 e 13 de dezembro
de 2017.

A União faz a Força! O Diálogo faz o Entendimento!
DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL!
www.facebook.com/SindelOficial
http://www.sindel.pt
A Direção do SINDEL 09 de novembro de 2017.
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