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Direitos, Liberdades e Garantias em causa!
CRONOLOGIA
Cristina Neves Tavares
Julho 2016 – Estava de baixa médica e foi chamada para lhe proporem uma revogação de contrato
de trabalho por mútuo acordo, que a mesma não aceitou;
Setembro 2016 – Inicia-se o processo por suposta extinção do posto de trabalho;
Janeiro 2017 – Como a trabalhadora não aceitou a revogação do seu contrato, a empresa concretiza
o despedimento por extinção de posto de trabalho, que não foi aceite pela trabalhadora e recorreu
para o tribunal;
Abril 2018 – Acórdão do Tribunal da Relação do Porto datado de 11-04-2018 com sentença de
despedimento ilícito, ora, favorável à trabalhadora, obrigando à sua reintegração no seu posto de
trabalho habitual e pagamento de respectiva indemnização por danos morais;
Abril 2018 – Após conhecimento do acórdão, o Sindicato interveio na empresa Fernando Couto –
Cortiças, Lda., no sentido da efectivação da reintegração da associada, mas a empresa não mostrou
vontade cumprir a decisão do Tribunal;
Maio de 2018 (dia 7) – Dia da reintegração da trabalhadora Cristina Tavares na empresa, por decisão
do Tribunal. Nesse dia foi-lhe atribuído um serviço que não era o que desempenhava habitualmente,
mas a trabalhadora aceitou e acatou as ordens dadas;
Maio de 2018 (dia 14) – Intervenção sindical pelo facto de a trabalhadora, desde o primeiro dia da
sua reintegração até esta data, estava a desempenhar um trabalho improdutivo, ou seja, estar em pé
ao portão sem sequer se poder sentar durante 8 horas, a carregar e a descarregar a mesma palete e
os mesmos sacos. Face à intervenção sindical, a empresa não negou e disse “… não a suportamos” e
“este é o único trabalho que temos para ela”;
Maio de 2018 – Reunião na sede do Sindicato, em Santa Maria de Lamas, a pedido do advogado da
empresa (o primeiro, Dr. António Gonçalves Pereira), onde o mesmo propôs um acordo de
revogação de contrato de trabalho, ao qual a nossa associada mais uma vez disse que a única coisa
que lhe interessava é o seu posto de trabalho;
Maio de 2018 (dia 24) – Pedido de intervenção sindical urgente à ACT – Autoridade para as
Condições de Trabalho pelo facto de a empresa não estar a dar cumprimento à sentença do
Tribunal, denunciando a humilhação a que a trabalhadora estava a ser sujeita;
Junho de 2018 – Nova intervenção sindical na empresa, com a preocupação de que a trabalhadora
continuava a executar funções improdutivas e humilhantes. Mas mais uma vez, a empresa mostrou a
sua insensibilidade para o problema;
Junho de 2018 (dia 21) – Nova queixa sindical à ACT a reforçar o que já tinha sido comunicado, pois
não tinha havido qualquer resposta, bem como a denunciar novas formas que a empresa estava a
utilizar para humilhar e perseguir a trabalhadora;

Junho de 2018 (dia 29) – A ACT faz a sua primeira visita inspectiva à empresa, dá como provadas as
acusações do Sindicato e adverte a empresa que deveria de imediato atribuir tarefas inerentes à
categoria profissional da trabalhadora conforme o determinado pelo tribunal. Advertência que foi
completamente ignorada pela empresa que manteve o seu comportamento com a trabalhadora;
Julho de 2018 (dia 5) – Nova inspecção da ACT à empresa para verificar se estavam a ser cumpridas
as advertências da última visita inspectiva. Entre as várias irregularidades, destacou que a
trabalhadora estava num posto trabalho de conteúdo não funcional e continuado de empilhamento
e desempilhamento numa sequência de 30 vezes por dia. Confrontada a administração (na pessoa
de Vítor Couto) sobre a violação das advertências da ACT, o administrador referiu que a
trabalhadora até gostava daquela situação e, que o importante era receber o ordenado.
Julho de 2018 – A empresa solicitou uma reunião com a Direcção do Sindicato, que prontamente foi
aceite. Nessa reunião foi apresentado um segundo advogado (Dr. Luís Castro) e mais uma vez foi
proposta a revogação do contrato de trabalho ou o trabalho a desempenhar. E que se se escolhesse
o trabalho, seria nas mesmas condições em que se encontrava actualmente a trabalhadora, ou seja,
trabalho humilhante e improdutivo. Depois de chamada a pronunciar-se, a decisão da trabalhadora
foi de manter o seu posto de trabalho de acordo com a decisão do Tribunal.
Setembro de 2018 – A Direcção do Sindicato foi convidada pela administração da empresa a reunir
de novo, e o conteúdo da reunião foi exactamente o mesmo da última e mais uma vez a
trabalhadora disse que queria o seu posto de trabalho.
Novembro de 2018 (dia 14) – Dá entrada no DIAP de Santa Maria da feira queixa-crime do Sindicato
contra a empresa Fernando Couto – Cortiças, SA.
Novembro de 2018 (dia 26) – É divulgada a Decisão da Acção do Auto de Notícia, da ACT: aplicação
de uma coima à empresa pela prática de assédio moral à trabalhadora Cristina Manuela Neves
Tavares, no valor de 31.201,80€.
Novembro de 2018 (dia 28) – Apresentou-se o terceiro advogado da empresa (Dr. Nuno Cáceres),
dizendo publicamente que a empresa tinha sido mal defendida e que a partir de agora seria
diferente (claramente pondo em causa o trabalho desempenhado pelos seus anteriores colegas).
Nesse mesmo dia suspendeu a trabalhadora para organização de processo disciplinar tendente ao seu
despedimento com justa causa, por indícios de comportamentos de grave difamação da empregadora.
Dezembro de 2018 (dia 14) – A empresa envia o processo disciplinar à trabalhadora com intenção
de despedimento, com base em links de notícias das denúncias de assédio (comprovadas pela ACT)
feitas pelo Sindicato e pela trabalhadora à comunicação social.
Janeiro de 2019 (dia 10) – A trabalhadora recebe o relatório final do processo com sanção de
despedimento por justa causa, que foi impugnado judicialmente pela trabalhadora, com apoio do
Sindicato (conferência de imprensa, nesta data, na sede do Sindicato).
Desde então foram levantadas à empresa mais duas coimas pela ACT (contestadas pela empresa) e
estão a decorrer as diversas acções em Tribunal, designadamente a impugnação deste segundo
despedimento e a exigência de reintegração no posto de trabalho.
06.Maio.2019

Cristina Tavares: vida de cortiça, coragem de ferro
https://www.noticiasmagazine.pt/2019/cristina-tavares-vida-de-cortica-coragem-de-ferro/
Começou a trabalhar aos 13 anos. Aprendeu costura, gostava de estudar, mas teve de deixar a escola
- era a melhor em Educação Física - ansiava ser empregada de escritório. Aprendeu a viver com
pouco, não sonha com muito, quer um futuro feliz para o filho e recuperar o posto de trabalho.
Acaba de ser despedida pela segunda vez. É uma lutadora num corpo franzino. Um rosto forte do
direito ao trabalho.
29/01/2019
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Quando concluiu o 12.º ano, há cerca de seis anos em horário pós-laboral, já depois dos 40 e ao
abrigo do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, escreveu na sua
história de vida que era uma “mulher lutadora”.
“Sempre me descrevi como uma lutadora, sempre tentei alcançar os meus objetivos.” Cristina
Tavares acaba de fazer 48 anos. É operária corticeira desde os 13 e, neste momento, está sem
emprego, despedida pela segunda vez pela empresa que tem às costas um processo de assédio
moral e uma multa de 31 mil euros.
Cristina só quer regressar ao trabalho e ocupar a sua função, que não é carregar e descarregar os
mesmos sacos de rolhas mais de 30 vezes por dia. “Não queria que isto estivesse a acontecer,
preferia estar no meu posto de trabalho”, confessa-nos, numa manhã fria de chuva miudinha.
Cabelos escuros compridos e ondulados, olhos grandes e abertos, mãos que se vão aquecendo uma
à outra, pés que não tardam a gelar. Cristina não é de frases compridas. Diz o que pensa sem
rodeios, não estica o discurso, e repete o que tem dito nos últimos dias, nos últimos meses. Quer
trabalhar na corticeira de Paços de Brandão (Santa Maria da Feira) que a despediu. “É o meu único
sustento, tenho de preservar o meu posto de trabalho.”
Cristina, de corpo franzino, pouco mais de 50 quilos, menos seis que perdeu nos últimos meses, não
desiste. Nunca lhe passou pela cabeça a dimensão que o seu caso ganhou no país. Tornou-se um
exemplo do que o sindicalismo tem de mais solidário. É o rosto de uma luta pelo direito ao trabalho,
contra os despedimentos ilegais.

“Deve haver mais gente a passar pelo mesmo e não tem coragem de o dizer”
“Deve haver mais gente a passar pelo mesmo e não tem coragem de o dizer.” Tem recebido abraços,
palavras de apreço e de incentivo, apoio do sindicato onde se inscreveu há dez anos. “Dizem-me que
sou uma lutadora.” Tal como escreveu na sua história de vida.
Anda sempre com um terço na carteira, guardado dentro de uma caixa redonda de plástico
transparente, benzido em Fátima, oferecido pela mãe que lhe diz para continuar a lutar. Lutar de
cabeça erguida, sem baixar os braços. Cristina é uma mulher de fé, acredita em Deus, vai à missa
quando acha que deve ir, reza o terço quando está sozinha, faz promessas que cumpre de joelhos no
chão no Santuário de Fátima. “Peço-lhe ajuda e Ele tem sido meu amigo, sei que Deus está a ouvirme.”
Cristina era uma menina alegre, jogava à macaca e ao elástico no recreio da escola, e queria ser
empregada de escritório como a tia-madrinha, irmã da mãe. Teve apenas uma boneca num Natal,
tal como a irmã, de quem faz diferença de apenas um ano na idade, quando andava na escola
primária. Era de plástico, vinha dentro de um cesto, não lhe deu um nome, mas fazia-lhe roupas que
ia costurando com o pé no pedal da máquina da mãe.
Gostava de estudar, era a melhor aluna de Educação Física no ciclo preparatório, no 5.º e 6.º anos.
Conseguia dar uma cambalhota no trampolim e cair direitinha, com os pés no chão, cabeça no ar.
Um dia, teve de arrumar os livros. “O meu pai não deixou que continuasse a estudar”, recorda.
Havia muitas bocas para sustentar, tinha de aprender costura como deve ser, tal como a mãe e as
raparigas da sua idade. Andava às tardes numa senhora com linhas nas mãos. Ainda lhe passou pela
cabeça repetir o 6.º ano só para continuar na escola, só que a mãe avisou-a que o pai não iria nessa
conversa. Decidiu acabar o ciclo e seguir as indicações da família.
É a mais nova de seis irmãos, quatro rapazes e duas raparigas. A avó chegou a ser encarregada numa
fábrica de cortiça, a mãe sub-encarregada, e a tia-madrinha empregada de escritório dessa
empresa. Ao terceiro filho, a mãe foi para casa. O pai tinha dois empregos: era rabaneador na
cortiça, tratava das pranchas dos sobreiros que vão às máquinas com os moldes de rolhas, e barbeiro
por conta própria no pouco tempo livre que lhe restava, numa pequena barbearia que montou num
compartimento na casa da mãe. Só descansava ao domingo à tarde.
Com seis filhos, e a mulher doméstica, saiu do país e chegou a tentar a sorte na Alemanha e em
França, regressaria dois meses depois com saudades da família. Morreu, doente, há mais de 20 anos.

Família de oito, uma infância feliz
Aos 13 anos, Cristina trabalhava numa fábrica de cortiça perto de casa, em Lourosa, Santa Maria da
Feira. Ia e voltava a pé. E quando chegava a casa sentava-se no sofá e ligava a televisão para ver os
desenhos animados. “Chegava a casa, tomava banho e punha-me a ver os macaquinhos na televisão.
Eu ainda era uma criança.”

Apesar das dificuldades, a família levava a vida para a frente. A mãe nas lides da casa, o pai dividido
entre dois empregos. “Nunca passámos necessidades, nunca passámos fome. Tive uma infância
feliz.”
Foi crescendo a trabalhar nas rolhas, não tinha liberdade para sair de casa até tarde, o pai não
deixava, mas sempre dava para ir ao cinema a Espinho de camioneta, à praia, à discoteca. Preferia
filmes românticos e comédias, Tony Carreira na música e outras canções estrangeiras que lhe
entravam pelo ouvido. Aprendeu danças de salão. Conheceu o marido e casou-se cedo, aos 19 anos.
Esteve na fábrica ao pé de casa até a empresa falir, passou para a Amorim & Irmãos, tornou-se
escolhedora de rolhas, casou-se no Mosteiro de Grijó, foi viver para São João da Madeira com o
marido, saiu da Amorim e arranjou emprego na Califa, fábrica de confeção de camisas, onde
trabalhou pouco mais de dois anos.
Regressou a Lourosa e voltou à Amorim & Irmãos, ao mesmo posto de trabalho, onde esteve 16
anos, até ser incluída num despedimento coletivo da empresa. Dois meses depois, já estava a
trabalhar na Fernando Couto – Cortiças S.A., em Paços de Brandão, por recomendação dos antigos
patrões. Ainda hoje vai aos jantares de Natal da Amorim & Irmãos com os ex-colegas de trabalho. É
um encontro de convívio que tem mais de 20 anos. Tem boas recordações da empresa, participava
na quinzena cultural da fábrica, em tudo o que fosse desporto – atletismo nas corridas à volta da
empresa, no pingue-pongue, nos matraquilhos humanos, nos passeios de bicicleta até à praia de
Maceda, em Ovar.
Aos 27 anos, foi mãe. O filho, de 21 anos, está no 12.º ano e exige cuidados especiais por lhe ter sido
diagnosticado síndrome de Asperger. Cristina vive com o filho num apartamento, esteve casada 16
anos, está divorciada há 12. A força que lhe vem de dentro não é só feita de fé. Também vem daí.
“Sou sozinha e isso dá-me força. É massacrante estar no desemprego.”
“Sou sozinha e isso dá-me força. É massacrante estar no desemprego”
Cristina não vacila naquilo em que acredita e tem uma coragem de ferro. Mas o corpo e a cabeça
ressentem-se. Mais dificuldade para dormir, a hérnia na coluna que lhe prende a perna não ajuda, a
tendinite no ombro também não. Agora, raramente sai de casa.
Arruma, arruma, arruma. “Invento pó onde não existe”, conta. Muitas vezes, cola os olhos às novelas
da televisão para se distrair e anda em acompanhamento psicológico. E faz contas à vida. “Vivo com
pouco e tenho de saber gerir o dinheiro.” A renda do apartamento, a medicação do filho e a sua, a
luz, a água, o gás, a conta do supermercado. “Se se tira e não se põe, o dinheiro acaba.”
Cristina não sonha com muito. Não é ambiciosa, não joga no Euromilhões, não se imagina a fazer
outra coisa que não seja na cortiça. Neste momento, só pede que o filho termine o 12.º ano, “que
consiga levar o seu futuro para a frente”, e que recupere o seu posto de trabalho. “Preciso do meu
ordenado, quero trabalhar”, repete. Na mesma fábrica? Sim. “É uma boa empresa, até paga antes
do fim do mês. E se o meu posto de trabalho está lá, por que não hei de voltar? Se me chamarem
hoje, eu vou.”

Os mesmos sacos, as mesmas rolhas
Cristina nunca quis deixar de trabalhar, recusou várias propostas para revogar o contrato de
trabalho, nunca indicou uma quantia para sair da empresa que a colocou a carregar e a descarregar
os mesmos sacos de rolhas num processo inútil e improdutivo. “Não tenho muita ilusão com o
dinheiro, o dinheiro não me sobe à cabeça, desde que tenha para viver o dia-a-dia, é suficiente.”
A sua história foi tornada pública. Deu muitas notícias, peças de televisão, artigos de opinião. O
ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social conhece o seu caso. O Movimento
Democrático de Mulheres (MDM) enviou uma carta aberta ao primeiro-ministro a pedir a
intervenção de António Costa.
O sindicato do setor organizou uma marcha solidária, onde estiveram Catarina Martins, do Bloco de
Esquerda, e Arménio Carlos, da CGTP, e para ontem, sábado, 26, estava previsto um cordão humano
frente à Câmara de Santa Maria da Feira por solidariedade com a trabalhadora, pelo direito ao
trabalho e contra os despedimentos ilegais.
Os últimos anos e meses não têm sido fáceis. Em julho de 2016, Cristina estava de baixa por um
problema de saúde, a empresa Fernando Couto – Cortiças S.A. chamou-a para lhe propor a
revogação do contrato por mútuo acordo. Não aceitou. Dois meses depois, começava o processo de
extinção do seu posto de trabalho. Em janeiro de 2017, foi despedida com esse argumento.
Não percebeu, não se conformou, recorreu à justiça para contestar o despedimento. Em abril de
2018, o Tribunal da Relação do Porto deu-lhe razão e obrigou a empresa a reintegrá-la no seu posto
de trabalho e a pagar-lhe uma indemnização por danos morais. Durante esse tempo, no fundo de
desemprego, de um ordenado de quase 800 euros limpos que encolheu para metade, Cristina
frequentou vários cursos de formação – francês, empreendedorismo, análise sensorial ao cheiro da
rolha.
A 7 de maio de 2018, voltou à corticeira para ocupar o seu lugar de alimentadora e recebedora de
rolhas, para tratar da alimentação das máquinas, despejar as alcofas das rolhas, coser sacos – o que
fazia antes de ser despedida. Recebeu a bata antiga, quando as colegas já tinham uma nova,
começou como empregada de limpeza a aspirar o chão da fábrica e pouco depois estava em cima de
uma plataforma, a mais de quatro metros do solo, a carregar e a descarregar os mesmos sacos com
mais de cinco mil rolhas, 15 quilos cada, assim sucessivamente.

Os mesmos sacos, as mesmas rolhas, nove horas por dia, de segunda a quinta-feira, e das oito da
manhã ao meio-dia à sexta, num pavilhão que aquece com o sol. Cristina sofre de vertigens, tem
uma tendinite num ombro, uma hérnia na coluna, chegou a sangrar do nariz quando as chapas
transparentes do teto deixavam passar os raios de sol.
O Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, que já estava a acompanhar o caso, voltou a entrar
em ação. A empresa propôs um acordo de revogação do contrato de trabalho da operária. Cristina
recusou. Recebeu ordem para usar uma casa de banho diferente das colegas, com uma janela que
lhe retirava a privacidade, com vista para um largo da empresa e a caminho da casa de banho dos
homens.
Levava uma toalha escura para tapar a janela como podia, enquanto as colegas tinham uma chave
para ir a uma outra casa de banho, vedada apenas à sua utilização. E Cristina continuava a fazer o
seu trabalho, a carregar e descarregar os mesmos sacos de rolhas, mais de 30 vezes por dia.
O sindicato pediu a intervenção urgente da ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho com a
indicação expressa de que “a funcionária continuava a executar funções improdutivas e
humilhantes”. A ACT esteve duas vezes na empresa e a 28 de novembro de 2018 sabe-se que a
fábrica de cortiça tem uma multa de 31 mil euros pela prática de assédio moral à trabalhadora.
Um ano antes, em 2017, a ACT detetou 22 infrações por assédio moral, cujas multas podem chegar
aos 61 mil euros, e 191 casos de violação dos direitos dos trabalhadores. No ano anterior, um estudo
da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego revelava que 16,5% dos trabalhadores
portugueses eram vítimas de assédio. O caso de Cristina é mais um.
A coima da ACT foi contestada pela corticeira de Paços de Brandão que em novembro do ano
passado suspendeu a operária para tratar de um processo disciplinar com vista ao despedimento por
justa causa. Em dezembro, a trabalhadora recebeu o processo disciplinar com intenção de
despedimento, acusada de difamação com base nas notícias vindas a público.
No passado dia 10, Cristina recebeu o relatório final com o seu despedimento por justa causa que o
sindicato vai contestar em tribunal. A operária corticeira está sem trabalho há quase dois meses.
Avizinha-se mais uma caminhada na justiça. Cristina só quer voltar à empresa e continua a rezar.
“Rezo o terço muitas vezes e Deus tem-me ajudado porque não cometi mal nenhum.” Deus e os
homens e uma luta pelo mais elementar direito ao trabalho.

Nova multa para corticeira que despediu operária que se queixou de assédio
https://www.jn.pt/local/noticias/aveiro/santa-maria-da-feira/interior/nova-multa-para-corticeira-que-despediu-operaria-quese-queixou-de-assedio-10546258.html
Salomão Rodrigues
07 Fevereiro 2019 às 10:44

Depois de uma coima de 31 mil euros, por assédio moral sobre a trabalhadora Cristina Tavares,
a corticeira Fernando Couto-Cortiças, Paços de Brandão, Feira, foi alvo de uma nova coima,
agora de seis mil euros.
A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) terá detetado irregularidades relacionadas
com Segurança e Saúde no Trabalho no caso concreto da trabalhadora.
"Além do assédio, a Autoridade veio confirmar que a empresa a colocou a exercer funções que
não se enquadram nos seus problemas físicos e na função para a qual tinha sido admitida",
explicou Alírio Martins, coordenador do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, explicando
que a nova coima foi aplicada pela ACT, numa decisão tomada a 14 de janeiro por esta entidade.
"Reconhece que, do ponto de vista de saúde e trabalho, a empresa não estava a cumprir a lei",
acrescenta Alírio Martins.
MULHER "CASTIGADA" NO EMPREGO CARREGA A MESMA PALETE MAIS DE 30 VEZES POR DIA

VER MAIS

Os novos dados foram já anexados ao processo-crime que está a decorrer no Ministério Público,
do Tribunal da Feira.
Cristina Tavares foi despedida pela empresa, que argumentou justa causa por esta ter,
alegadamente, denegrido a imagem da corticeira. No próximo sábado, pelas 15 horas, no arraial
em frente à igreja matriz de Lourosa, Feira, o Sindicato promove uma "Tribuna Pública", em
solidariedade com a trabalhadora.
O JN tentou, sem sucesso, obter em tempo útil uma reação do representante da empresa, o
advogado Nuno Cáceres.

Parlamento está solidário com a operária Cristina Tavares e
condena repressão no trabalho
https://www.publico.pt/2019/02/22/sociedade/noticia/parlamento-solidario-operariacorticeira-cristina-tavares-condena-repressao-trabalho-1863051
Assembleia da República elogia coragem de trabalhadora da corticeira Fernando
Couto. E manifesta "a sua solidariedade com todos os trabalhadores sujeitos à
repressão, assédio e violação de direitos, liberdades e garantias nos locais de
trabalho".

22 de Fevereiro de 2019, 16:47
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O Parlamento manifestou-se nesta sexta-feira solidário com a operária corticeira
Cristina Tavares e com todos os trabalhadores que são sujeitos a "repressão e
assédio", num voto aprovado com a abstenção do PSD e do CDS-PP.
O documento, proposto pelo PCP, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, BE,
PEV, PAN e as abstenções do CDS-PP e do PSD.

No voto é destacada a "coragem" de Cristina Tavares, trabalhadora da corticeira
Fernando Couto - Cortiças S.A., de Santa Maria da Feira, sujeita a um "processo
inaceitável" de violência física e psicológica" no local de trabalho.
"Esta trabalhadora tem sido vítima de repressão insidiosa e brutal apenas porque
não desiste do posto de trabalho e de ver cumpridos os seus direitos", é
sublinhado. "Cristina Tavares tem tido a coragem para denunciar situações
semelhantes, mas não é infelizmente caso isolado, práticas de repressão e assédio,
violação e desrespeito de direitos marcam o dia-a-dia de muitos locais de trabalho
no país", é referido no voto.
A Assembleia da República decidiu "manifestar a sua solidariedade com todos os
trabalhadores sujeitos à repressão, assédio e violação de direitos, liberdades e
garantias nos locais de trabalho".
O Parlamento aprovou ainda a condenação de "práticas de negação, desrespeito e
violação dos direitos dos trabalhadores" e a promoção do "respeito integral da Lei
e da Constituição".

"Trabalhos forçados"
Recordando-se o percurso de Cristina Tavares, no documento é referido que, em
Janeiro de 2017, a Corticeira Fernando Couto - Cortiças S.A. decidiu despedir a
operária por extinção do posto de trabalho, mas foi obrigada a reintegrá-la após o
tribunal decidir a favor da trabalhadora.
Contudo, Cristina Tavares foi "confrontada com trabalhos forçados e
improdutivos, repressão e assédio, que desde logo denunciou", num processo em
que a entidade patronal foi condenada por assédio, é sublinhado no voto.
Há duas semanas, lê-se ainda no texto, a empresa foi condenada pela ACT
[Autoridade para as Condições no Trabalho] em 31 mil euros por assédio e agora
seis mil euros por violação de normas saúde e segurança no trabalho".
A empresa foi condenada duas vezes e "corre uma queixa-crime, contudo, parece
não ter sido ainda suficiente para assegurar o cumprimento da lei e dos direitos
desta trabalhadora", critica o PCP, no voto, que destaca ainda "um silêncio
absoluto" por parte da associação patronal do sector corticeiro.

Atrizes gravam mensagens de apoio a funcionária despedida de corticeira
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