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Nota à comunicação social 

GERÊNCIA DA LANIFATO DESPEDE DELEGADA SINDICAL  

E, ASSIM, CONFIRMA QUE PRATICA ASSÉDIO MORAL. 
Tal como tínhamos alertado, e calculávamos, a gerência das Confecções Lanifato de Belmonte levantou um 

processo disciplinar à delegada sindical tendo por objectivo o seu despedimento e, sem, surpresa, a 

empresa acaba de comunicar o despedimento da Teresa.  

Claro que, para a mentira ter mais profundidade e o despedimento parecer normal, a gerência da Lanifato 

inventa um conjunto de falsidades e arranja testemunhas à força da ameaça e da chantagem, procurando 

fazer passar a ideia que o que está em causa não o assédio moral que efectivamente pratica. 

Nós já lhes conhecemos as manhas! Lembramos que, ainda antes da instauração do processo disciplinar, 

uma emissária da empresa (que se presta a este serviço sujo e degradante) nos contactou para 

negociarmos a saída da delegada sindical da empresa, ao que respondemos que temos dignidade e coluna 

vertebral. Aliás fica assim por demais provado que o objectivo era despedir, custasse o que custasse, nem 

que para isso tivesse de inventar falsidades, ou mesmo suportar encargos. 

Uma coisa deve ficar muito clara: Não são estas manobras canhestras e pacóvias (há muito afastadas das 

relações de trabalho) que nos farão recuar um milímetro da denúncia de todos os atropelos que se 

praticam naquele “campo de concentração”. 

O despedimento não passará! Pela nossa parte vamos agir contra o despedimento da delegada sindical, 

recorrendo a todos os meios de defesa e denúncia ao nosso alcance. Estamos certos que nenhum Juiz ou 

Juíza dará cobertura aos actos ilegais e execráveis de uma pessoa que não tem um mínimo de condições 

para estar à frente de uma empresa e que pelos seus comportamentos pensa estar acima da lei, como o 

demonstra a sua actuação junto das instituições, nomeadamente no que à justiça diz respeito. 

O sindicato não deixará as trabalhadoras à sua sorte! Às trabalhadoras da Lanifato queremos deixar a 

certeza de que depois desta delegada sindical outra virá e o sindicato lá continuará a defendê-las da raiva e 

da desumanidade da gerência da empresa. 

Vamos exigir justiça e uma actuação firme da ACT, do IEFP, da justiça e do governo! 

1. Da ACT, que já nos notificou por escrito dizendo que há índicos de assédio moral na empresa, 

esperamos que dê andamento e urgência ao processo de assédio. 

2. Do IEFP exigimos que não envie mais trabalhadoras para aquele “campo de concentração”.  

3. Da justiça em geral apelamos a uma investigação profunda e completa ao PER (Plano Especial de 

Revitalização) da UNIDECO, em que a Lanifato esteve envolvida como pretensa credora de montantes 

astronómicos.  

4. Ao governo exigimos que suspenda de imediato a entrega de qualquer verba das candidaturas que 

imoralmente lhe aprovou, no âmbito do Portugal 2020 Centro.  

Recebam os melhores cumprimentos 
Pela Direcção do STSTBB/GTP-IN 
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