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Uma vez mais, a direção do grupo CAT LV, pretende utilizar as férias dos trabalhadores como 

forma de ultrapassar os obstáculos que lhes surgem pelo caminho, sem qualquer pudor ou 

preocupação pelos direitos de quem trabalha, daqueles que durante anos foram uma mais-

valia, mas que agora, são meramente descartáveis e indesejáveis, valendo de tudo para 

conseguirem os seus intentos. 

Voltam a ser as férias dos trabalhadores a estar em questão!!! 

Lembrem-se que nos últimos dois anos os ataques às férias foram uma constante, penalizando 

sempre os mesmos, cumprindo ou não com os pressupostos que a lei impõe, pois sentem-se 

impunes quando não a fazem cumprir, impuseram férias a uns, interromperam-nas a outros e 

estão agora a preparar mais um ano de atrocidades à la carte.  

Férias impostas, não garantem a recuperação física e psíquica do trabalhador!!! 

Novamente e de forma habilidosa, tentaram o contato de forma isolada com cada um dos 

representantes dos trabalhadores, por via telefónica, forma por nós rejeitada, pois para além de 

se tratar de um assunto de particular interesse de cada trabalhador, consideramos que 

primeiramente devemos de vos auscultar em reunião plenária, para posteriormente 

transmitirmos a vossa posição aos diretores da empresa e de forma conjunta, nunca 

isoladamente. 

As férias são um direito que assiste a todos os trabalhadores e embora no passado não muito 

distante, um governo de direita, tenha produzido alterações gravosas às regras sobre a sua 

marcação, continuam a existir outras formas que nos permitem contrariar os abusos que se 

pretendem por parte dos nossos diretores, assim tenhamos essa vontade. 

Férias forçadas, não permitem a integração na vida familiar, na participação social e cultural!!! 

Ainda que por agora digam que estes ataques serão só para os trabalhadores do nacional e do 

ibérico, é de grande importância que todos percebam a necessidade de se envolverem nesta 

luta, pois nas costas dos outros, podemos ver o que o futuro nos reserva. 

É com o objetivo de vos esclarecer, elucidar e auscultar as vossas posições sobre este assunto 

e outros do vosso interesse que agendamos uma reunião plenária para o dia 22 do corrente mês 

pelas 10h, na sala de reuniões da União de Sindicatos de Setúbal, sita na Rua Silva Porto, Nº 6. 


