
 

 

 

COMUNICADO AOS TRABALHADORES DA LAUAK 
 
A Comissão Sindical do SITE Sul (CS) reuniu no passado dia 18 de Maio com a administração da Lauak, com o 
objectivo de continuar acompanhar a situação da empresa durante a pandemia do COVID 19. 
Por parte da administração da empresa foi comunicado à CS, que à semelhança do que acontece em outras 
empresas da Lauak em França, a administração da empresa em Portugal tem a intenção de avançar com um 
processo de restruturação da empresa, o qual passará pela redução do número de trabalhadores através da 
realização um despedimento colectivo que afectará as unidades fabris de Grândola e Setúbal. 
 
O motivo invocado, pela administração da Lauak, para justificar a tomada de tal decisão, é o facto de a empresa 
estar neste momento, com uma significativa redução do número de encomendas, em cerca de 70%, devido à 
crise que está instalada no sector da aeronáutica, provocada pela pandemia do COVID 19 no país e no mundo. 
 

DESPEDIMENTO COLECTIVO NÃO É SOLUÇÃO! 
 

 Se bem que até entendemos que a crise na indústria aeronáutica gerada pela pandemia do COVID 19 é uma 
situação que sai fora do controlo da empresa, no entanto, não conseguimos entender o recurso ao 
despedimento colectivo anunciado pela administração, quando se encontram à disposição outras alternativas 
que permitem a empresa ultrapassar o período difícil que atravessa e manter os postos de trabalho. 
Recordamos que, algumas das possíveis alternativas existentes foram lançadas pelo governo como medidas de 
apoio às empresas, com o único propósito de ajudar a as empresas a ultrapassarem as dificuldades geradas pela 
pandemia do COVID 19. 
 
Temos ainda conhecimento que a administração da Lauak, beneficiou de apoios comunitários no valor de cerca 
de 8 milhões €, através do Estado Português, para a construção da unidade fabril de Grândola, como 
contrapartida de tais apoios, a administração, assumiu o compromisso de criar 274 postos de trabalho. Postos 
de trabalho estes que, caso a administração decida avançar na sua intenção de despedimento coletivo não serão 
cumpridos.  
 
Foi ainda transmitido pela administração da Lauak que na sequência do encerramento de 3 unidades fabris em 
França, o trabalho executado por estas será transferido para Portugal, até ao final do ano. 
 
Apesar de tal situação trazer mais trabalho para os trabalhadores da Lauak em Setúbal, não podemos deixar de 
nos solidarizar com a situação vivida pelos trabalhadores da Lauak em França, que ficam sem os seus 
rendimentos, num período tão difícil como este que hoje todos atravessamos. 
 
Tendo em conta o acima exposto, o SITE Sul nunca poderá concordar com a implementação de medidas, 
por parte da administração da Lauak, que põem em causa os postos de trabalho, mais ainda quando 
uma parte destes postos de trabalho foram criados com o apoio do Estado! 
 

EXISTEM ALTERNATIVAS!  
 

Considera o SITE Sul que a administração da empresa deve procurar implementar medidas alternativas que 
permitam a manutenção dos postos de trabalhos, seja através das medidas lançadas pelo governo para o efeito 
(apoios para formação, crédito financeiro, etc…), o acesso apoio de fundos comunitários através dos programas 
operacionais Portugal 2020, formação, etc.  
 
As alternativas existem, basta agora que não falte vontade à administração da Lauak de as 
implementar! 
 
O SITE Sul encetará todos os esforços para que sejam cumpridos os direitos dos trabalhadores e protegidos os 
seus postos de trabalho. 

SINDICALIZA-TE!   JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
 



 

 

 

A DIREÇÃO DO SITE SUL 


