COMUNICADO 11/SN/2016

SETOR GRÁFICO

BANCO DE HORAS
Tem chegado ao conhecimento do nosso sindicato a existência de pressões sobre os trabalhadores
para a assinatura do banco de horas no setor gráfico.
É preciso recordar que no acordo em vigor com a associação APIGRAF, a decisão arbitral publicada
no BTE em 29 de Outubro de 2009 não se aplica o banco de horas. Logo, qualquer proposta de
aplicação deste instrumento nas empresas gráficas será feito à revelia do contrato.
Importa esclarecer o seguinte:
O banco de horas consiste numa forma de organização do período de trabalho em que o seu
período normal (8 horas por dia ou 40 horas semanais) pode ser aumentado, estabelecendo limites
diária, semanal e anualmente. Segundo o que vem mencionado artigo 208.º do CT estão previstas
atualmente três modalidades distintas de banco de horas:
 O Banco de horas por regulamentação coletiva não se aplica para os trabalhadores
gráficos.
 No Banco de horas individual o período normal de trabalho pode ser aumentado até
duas horas por dia; e/ou 50 horas por semana; e/ou 150 horas por ano e depende de
acordo do funcionário, consoante proposta escrita do empregador, celebrado por
escrito, a menos que o funcionário não se oponha à mesma no prazo máximo de 14
dias. Aí presume-se a sua aceitação.
 Para o Banco de horas grupal é preciso que a proposta para o banco de horas
individual seja aceite por, pelo menos, 75% de determinado conjunto de
trabalhadores (equipa, secção, etc.) a quem foi dirigida. Aí o empregador pode aplicar
o mesmo regime ao restante conjunto dos trabalhadores da estrutura.
O Secretariado Nacional do SINDETELCO sugere aos trabalhadores que não pretendam o Banco de
Horas, ou que tenham dúvidas na sua aplicação que não se comprometam com nenhuma
assinatura antes de contactar o sindicato.

Lisboa, 10 de Fevereiro de 2016
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