
Acordo relativamente à instituição de um 

Conselho de Empresa Europeu na FRAUENTHAL Holding AG 

O seguinte acordo, relativamente à instituição de um Conselho de Empresa Europeu, é 

realizado entre a FRAUENTHAL Holding AG, representada pela administração 

(seguidamente denominada de direcção central) e o grupo especial de negociação das 

representações de trabalhadores da FRAUENTHAL Holding AG (seguidamente 

denominado de GEN): 

Preâmbulo 

De acordo com a directiva 94/45/CE relativa à instituição de um conselho de empresa 

europeu, e com base nas disposições do Código do Trabalho austríaco (ArbVG), Parte V 

da “Constituição Empresarial Europeia”, e tendo em consideração as actividades 

transnacionais da FRAUENTHAL Holding AG, acordam as partes contratantes que, para 

informação e consulta de todos(as) os(as) trabalhadores(as) empregados(as) na empresa 

que se englobam no campo de aplicação deste acordo, será instituído um conselho de 

empresa europeu. 

As partes concordam com os regulamentos seguintes relativos à instituição, o método de 

trabalho e o procedimento para a informação e consulta do conselho de empresa europeu. 

O conselho de empresa europeu visa complementar, mas não substituir, os órgãos da 

representação dos trabalhadores, existentes a nível nacional. Este acordo não afecta, de 

acordo com as leis nacionais, os direitos dos(as) trabalhadores(as) e dos seus 

representantes à informação e consulta, nem outros direitos dos trabalhadores(as) ou seus 

representantes, a não ser que estes saiam melhorados com este acordo. 

 

Artigo 1º – Campo de aplicação 

1. Este acordo é válido para todos os(as) trabalhadores(as) das empresas controladas 

pela FRAUENTHAL Holding AG, no âmbito de aplicação da directiva 94/45/CE. É 

possível a inclusão de outros países, se existir a esse respeito um entendimento entre o 

conselho de empresa europeu e a direcção central. 

2. As empresas abrangidas pelo campo de aplicação deste acordo são aquelas sobre as 

quais a FRAUENTHAL Holding AG pode exercer uma influência dominante, de acordo 

com o Artigo 176º do código do trabalho austríaco, bem como os mais de 50 



trabalhadores num estado-membro da UE ou num estado-membro da Comunidade 

Económica Europeia. No âmbito do Artigo 176º (6) do código do trabalho austríaco 

excluem-se as sociedades de participação financeira. No Anexo 1 apresenta-se uma 

lista das indústrias e empresas respectivas no momento em que se procedeu à 

assinatura deste acordo. 

3. No caso de a FRAUENTHAL Holding AG expandir as suas actividades, as indústrias ou 

empresas afectadas deverão ser incorporadas no conselho de empresa europeu o mais 

rapidamente possível, contanto que estas estejam abrangidas pelo campo de aplicação 

descrito em cima. 

4. A direcção central deverá manter sempre o conselho de empresa europeu a par das 

últimas actualizações, complementando a lista contida no Anexo 1 com todas as 

indústrias e empresas abrangidas por este acordo. 

 

Artigo 2º – Composição 

1. O conselho de empresa europeu compõe-se da seguinte forma: 

a) Independentemente do número de trabalhadores, cada país deverá enviar, de 

acordo com o campo de aplicação deste acordo, pelo menos um membro para o 

conselho de empresa europeu. 

b) Para além disso existe ainda uma distribuição adicional de mandatos no conselho de 

empresa europeu, de acordo com o número de trabalhadores em cada um dos 

países. Estes são calculados de acordo com o seguinte critério: 

- Um membro adicional para países com mais de 500 trabalhadores 

- Dois membros adicionais para países com mais de 750 trabalhadores 

- Três membros adicionais para países com mais de 1.000 trabalhadores 

- Mais um membro por cada 5.000 trabalhadores adicionais. 

c) Para a determinação do número de trabalhadores, de acordo com alínea b), deverá 

contar-se, com base no relatório anual, o número dos trabalhadores juntamente com 

os trabalhadores temporários, à data de 31 de Dezembro de 2007. 



Assim, no momento da assinatura deste acordo verifica-se uma distribuição de 

assentos por países no conselho de empresa europeu conforme se apresenta no 

Anexo 2. 

2. Uma vez por ano, à data de 31 de Dezembro, é feita uma verificação da distribuição dos 
assentos que poderá resultar de alterações significativas dos números de trabalhadores.  

3. Até à assembleia imediatamente seguinte do conselho de empresa europeu deverá 
realizar-se uma actualização correspondente dos números dos trabalhadores, devendo 
o Anexo 2 ser alterado de forma correspondente. 

4. Membros do conselho de empresa europeu são os(as) trabalhadores(as) das empresas 

ou indústrias pertencentes à FRAUENTHAL Holding AG, escolhidos democraticamente, 

enviados ou nomeados de acordo com as respectivas convenções nacionais ou 

regulamentações legais. 

5. Se antes do decurso do tempo de duração da actividade um membro sair do conselho 

de empresa europeu, deverá proceder-se a uma nova nomeação, de acordo com o 

Artigo 2º, Parágrafo 3. 

6. A primeira nomeação dos membros do conselho de empresa europeu realiza-se 

imediatamente após a entrada em vigor deste acordo. A composição pessoal do 

conselho de empresa europeu bem como  quaisquer alterações deverão ser 

comunicadas por escrito à direcção central por parte do presidente do conselho de 

empresa europeu. 

 

Artigo 3º - Constituição, Presidência, Regulamentos internos e Sede 

1. A direcção central deverá, imediatamente após a declaração oficial, convocar os 

membros nomeados para o conselho de empresa europeu, para a sua assembleia 

constituinte. 

2. Os membros do conselho de empresa europeu escolhem, de entre eles, um(a) 

presidente e dois representantes(as). Estes formam em conjunto, a presidência do 

conselho de empresa europeu. O(a) presidente representa o conselho de empresa 

europeu a nível externo. No caso de quaisquer impedimentos da sua parte, esta função 

é assumida pelo(a) seu(sua) representante. As tarefas adicionais da presidência 

encontram-se explicadas no Artigo 7º deste acordo. 

3. O conselho de empresa europeu irá aprovar um regulamento interno. Poderá aplicá-lo 

se tiver a maioria dos votos dos seus membros. O regulamento interno pode 



estabelecer o método interno de trabalho bem como, particularmente, também o 

estabelecimento, a composição, a competência e a administração de um comité de 

direcção, bem como o poder de representação do presidente e do comité de direcção. A 

presidência deverá (sujeita ao surgimento de circunstâncias extraordinárias, no âmbito 

do Artigo 8º deste acordo) realizar um máximo de 2 assembleias por ano civil. Tanto o 

regulamento interno como as eventuais alterações deverão ser imediatamente levadas 

ao conhecimento da direcção central.  

4. A sede do conselho de empresa europeu será sempre a sede da FRAUENTHAL 

Holding AG. 

 

Artigo 4º - Tempo de actividade e duração do mandato 

1. O tempo de actividade do conselho de empresa europeu é de 4 anos. Este período tem 

início no dia da sua constituição. Este período termina prematuramente no caso de o 

conselho de empresa europeu decidir demitir-se com a maioria de dois terços dos seus 

membros. Depois de terminado o tempo de actividade do conselho de empresa europeu 

deverá nomear-se, de acordo com os regulamentos dispostos nos Artigos 2º e 3º deste 

acordo, um novo conselho de empresa europeu. 

2. A qualidade de membro do conselho de empresa europeu começa com a declaração 

oficial da decisão de envio. 

3. A qualidade de membro do conselho de empresa europeu termina: 

a) quando termina o tempo de duração da actividade do conselho de empresa europeu; 

b) aquando da saída de um membro; 

c) quando um membro é destituído, de acordo com os regulamentos ou procedimentos 
nacionais; 
d) no caso de a indústria ou a empresa à qual pertence o membro deixar de ser 

controlada pelo grupo FRAUENTHAL ou se esta sair do grupo; 
e) no caso de o tribunal declarar inválida a decisão de envio. 

 

Artigo 5º - Informação e consulta 



1. O conselho de empresa europeu tem o direito, de acordo com o Artigo 198º, Parágrafo 1 

do código do trabalho austríaco, a ser informado e consultado relativamente a assuntos 

que digam respeito aos interesses económicos, sociais, de saúde e culturais dos(as) 

trabalhadores(as) de pelo menos duas das empresas controladas pelo grupo 

FRAUENTHAL em diferentes países, desde que estes se englobem no campo de 

aplicação deste acordo.  Os assuntos que digam respeito a trabalhadores e empresas 

de apenas um país permanecem assuntos da exclusiva competência dos interlocutores 

desses mesmos países, de acordo com as leis habituais. Os direitos e deveres dos 

representantes dos trabalhadores a nível nacional permanecem intocados. No âmbito 

deste acordo, “consulta” designa a troca de opiniões e a instituição do diálogo entre o 

conselho de empresa europeu e a direcção central ou de qualquer outro nível de 

direcção adequado; existe aí a possibilidade de uma tomada de posição 

 

2. A base para a informação e a consulta é um relatório apresentado duas vezes por ano 

por parte da direcção central, relativo ao desenvolvimento da situação dos negócios e 

às perspectivas da FRAUENTHAL Holding AG. Para a assembleia de Novembro, este 

relatório incide especialmente sobre os pontos apresentados de seguida: 

- a estrutura do grupo de empresas bem como a situação económica e financeira, 

- o desenvolvimento previsto para a situação do negócio, da produção e das vendas, 

- a situação laboral e o desenvolvimento previsto para a mesma, 

- os programas de investimento e de produção, 

- as alterações fundamentais à organização, 

- a introdução de novos métodos de trabalho e de novos procedimentos de produção 

- a transferência da produção, 

- a transferência de empresas, indústrias ou partes fundamentais da indústria 

- uniões (fusões) ou divisões de empresas e de indústrias, 

- os despedimentos em massa planeados, 

- a limitação ou o encerramento de empresas, indústrias ou partes fundamentais da 

indústria 



- o estado e as tendências de desenvolvimento da qualificações dos trabalhadores, 

bem como as actividades de formação e de educação contínua, 

- outras questões que possam ser do interesse económico, social, de saúde ou cultural 

dos(as) trabalhadores(as) de pelo menos duas indústrias pertencentes à 

FRAUENTHAL Holding AG. 

Na Assembleia de Maio, o relatório da direcção central deverá concentrar-se 

principalmente nos tópicos que se seguem: 

- no balanço anual da FRAUENTHAL Holding AG relativo ao ano fiscal imediatamente 

anterior 

- no relatório relativo ao desenvolvimento económico actual do ano corrente 

- na previsão relativa ao desenvolvimento previsto, a nível económico, até ao final do 

ano  

- alterações fundamentais relativamente a um dos assuntos mencionados na 

assembleia de Novembro 

3. Para a informação e consulta, o conselho de empresa europeu necessita de 

informações contínuas e abrangentes que lhe possibilitem uma tomada de decisão 

honesta. A informação e consulta por parte do conselho de empresa europeu deverá 

então ser realizada atempadamente, de forma que os pontos de vista elaborados por 

parte do conselho de empresa europeu possam ser levados em conta aquando da 

tomada de decisão por parte dos órgãos de gestão.  

4. Especialmente no caso do surgimento de circunstâncias extraordinárias que possam ter 

uma influência significativa nos interesses dos(as) trabalhadores(as) de pelo menos dois 

dos países englobados no campo de aplicação deste acordo, deverá conceder-se ao 

conselho de empresa europeu um prazo adequado para consulta da direcção central e 

para a deliberação de uma tomada de posição. 

 

Artigo 6º - Assembleias do conselho de empresa europeu 

1. O conselho de empresa europeu reúne-se na sede da direcção central, após acordo 

com o seu presidente e a direcção central, duas vezes por ano e durante dois dias, para 

uma assembleia ordinária com a direcção central, com o objectivo da informação e 



consulta relativamente assuntos de relevância a nível internacional. Estas assembleias 

têm lugar em meados de Maio e em meados de Novembro de todos os anos civis. As 

datas exactas são estabelecidas após acordo entre a direcção central e o presidente do 

conselho de empresa europeu. Caso tal se mostre necessário, poderão ser convocadas, 

mediante a aprovação prévia da direcção central, assembleias adicionais. 

2. A viagem dos membros do conselho de empresa europeu para ambas as assembleias 

ordinárias do conselho de empresa europeu deverá fazer-se com o meio de transporte 

mais rápido (ou seja, por norma será o avião) no primeiro dia da assembleia ordinária. 

No primeiro dia, a assembleia tem lugar desde as 10:30 até às 18:00 horas e dá aos 

membros do conselho de empresa europeu a possibilidade da realização de uma 

conferência preliminar interna (sem a presença da direcção central). Durante este 

período são colocados à disposição profissionais de interpretação simultânea. No final 

desse dia existe ainda a possibilidade da realização de um jantar juntamente com a 

direcção central. No segundo dia, a assembleia tem lugar das 08:30 até às 16:30 horas. 

Durante este período são colocados à disposição profissionais de interpretação 

simultânea. Entre as 08:30 e as 12:30 horas tem lugar a assembleia ordinária com a 

direcção central. Após o almoço com a duração de 1 hora, os membros do conselho de 

empresa europeu têm então a possibilidade de realizar uma conferência posterior. A 

viagem de regresso dos membros do conselho de empresa europeu deverá fazer-se no 

final do segundo dia, novamente com o meio de transporte que demore menos tempo 

(por norma será o avião). No caso de um ou vários membros do conselho de empresa 

europeu, condicionados por uma ligação de transportes não favorável a partir das suas 

localizações de partida, ficar impossibilitado de cumprir as margens temporais 

predeterminadas, deverá isto ser coordenado previamente por parte do presidente do 

conselho de empresa europeu com a direcção central.  

3. O conselho de empresa europeu apresenta o quórum exigido no caso de se encontrar 

presente pelo menos a metade dos seus membros. As decisões do conselho de 

empresa europeu são aprovadas, desde que os regulamentos internos não determinem 

outra coisa, com a maioria simples dos votos. No caso de um dos membros estar 

impossibilitado de participar na assembleia, poderá o mesmo enviar um(a) 

representante por si nomeado, por escrito, antes do início da assembleia. 

4. Em circunstâncias extraordinárias e no âmbito das disposições do Artigo 8º deste 

acordo, o conselho de empresa europeu pode, após consulta prévia e com o acordo da 

direcção central, ser apoiado por parte de um perito especializado à sua escolha.  



5. A condução do protocolo em ambas as assembleias ordinárias do conselho de empresa 

europeu deverá ser realizada por uma pessoa designada por parte da direcção central. 

Todos os documentos entregues com a finalidade de informação e de consulta, 

inclusivamente as pautas do dia e o protocolo deverão ser traduzidas a tempo e em 

todas os idiomas necessários, depois da aprovação do protocolo por parte do presidente 

do conselho de empresa europeu e por parte da direcção central. 

 

Artigo 7º - Funções da presidência 

1. A presidência conduz os negócios do conselho de empresa europeu entre as 

assembleias do conselho de empresa europeu, reunindo-se (no âmbito destes e 

subordinada a circunstâncias extraordinárias de acordo com o Artigo 8º deste acordo) o 

máximo de 2 vezes por ano civil, para assembleias adicionais. A direcção central deverá 

ser informada com antecedência e atempadamente acerca das assembleias da 

presidência. 

2. A convocatória para a assembleia do conselho de empresa europeu deverá fazer-se por 

meio do anúncio atempado da agenda estabelecida com o acordo da direcção central, 

por parte da presidência do conselho de empresa europeu. As datas precisas das 

assembleias são estabelecidas mediante o acordo da direcção central, sendo que 

deverá realizar-se uma assembleia em meados de do mês de Maio e uma segunda 

assembleia em meados do mês de Novembro de cada ano civil. O local de reunião 

deverá ser sempre a sede da FRAUENTHAL Holding AG, sendo que as reuniões a 

realizar na Áustria deverão ocorrer sempre nas dependências da SHT Haustechnik AG.  

3. O presidente do conselho de empresa europeu deverá proceder, tendo o prévio acordo 

da direcção central, às convocatórias e à execução das pautas relativas às reuniões 

conjuntas. O anúncio do local das reuniões deverá ser feito pelo menos seis semanas 

antes do seu início. Nesta oportunidade deverá ser também enviada pelo presidente do 

conselho de empresa europeu, em simultâneo, uma cópia do convite para as reuniões 

individuais aos gerentes locais dos sítios. 

4. Para a execução das suas tarefas no caso de se verificarem circunstâncias 

excepcionais no âmbito do Artigo 8º deste acordo e havendo um entendimento prévio 

entre o presidente do conselho de empresa europeu e a direcção central, os membros 

da presidência deverão ter livre acesso a todas as empresas e indústrias englobadas no 

campo de aplicação deste acordo. Isto não se aplica aos peritos especialistas 



designados por parte do conselho de empresa europeu. A consulta de um perito 

especializado fica sujeita às respectivas leis nacionais bem como ao local em questão e 

às representações de trabalhadores locais. 

 

Artigo 8º - Circunstâncias extraordinárias 

1. No caso do surgimento de circunstâncias extraordinárias relativas a assuntos de 

relevâncias internacional que tenham consequências consideráveis nos interesses 

dos(as) trabalhadores(as) em pelo menos dois países diferentes que se enquadrem no 

campo de aplicação deste acordo, deverá a presidência do conselho de empresa 

europeu ser o mais rapidamente possível informada sobre o assunto tenda esta (com o 

acordo prévio da direcção central) a possibilidade de convocar uma assembleia do 

conselho de empresa europeu, para que possa ser informada e ouvida sobre estas 

medidas por parte do conselho de empresa europeu. 

2. Isto aplica-se particularmente (de acordo com os pressupostos mencionados em cima) à 

transferência ou encerramento planeados de empresas ou de indústrias ou partes 

significativas destas, bem como a despedimentos em massa. Nestes casos também é 

possível (com o consentimento prévio da direcção central) convocar trabalhadores(as) 

das empresas em questão, que não sejam membro do conselho de empresa europeu, 

para as consultas com a direcção central. 

3. O acordo garante, entre outros, que o ponto de vista do conselho de empresa europeu 

seja ouvido e tomado em consideração, de forma a poder ser considerado aquando da 

decisão por parte da gestão de topo. Portanto, ao conselho de empresa europeu deverá 

então ser concedido um prazo adequado para a verificação das informações recebidas 

e para a submissão de uma tomada de posição.  

 

Artigo 9º - Confidencialidade 

1. Os membros do conselho de empresa europeu ficam obrigados, de acordo com as 

disposições e convenções nacionais, a garantir a confidencialidade relativamente a 

todos os segredos da indústria e segredos empresariais aos quais tenham acesso 

durante a execução do seu mandato. Além disso, os membros do conselho de empresa 

europeu ainda ficam proibidos de passar a terceiros quaisquer informações que lhes 

tenham sido cedidas devido à sua qualidade de membro deste grupo e que tenham sido 



classificadas de confidenciais por parte da gestão do grupo ou dos seus representantes. 

Esta cláusula também se aplica após a sua saída do conselho de empresa europeu. Os 

peritos especialistas convocados pelo conselho de empresa europeu  no caso do 

surgimento de circunstâncias extraordinárias e após acordo prévio com a direcção 

central, também se encontram obrigados, da mesma forma, à confidencialidade. 

2. O dever da confidencialidade não se aplica, dentro do conselho de empresa europeu, 

aos peritos especializados e trabalhadores(as) obrigados à confidencialidade conforme 

o Parágrafo 1, que já se encontram obrigados à confidencialidade devido às respectivas 

disposições nacionais, não se aplicando também a trabalhadores(as) do conselho 

administrativo, perante colégios arbitrais e durante processos de conciliação. 

3. Independentemente do exposto nos parágrafos 1 e 2, os membros do conselho de 

empresa europeu têm o dever de informar os(as) trabalhadores(as) das empresas 

controladas pelo grupo FRAUENTHAL bem como os(as) seus representantes sobre a 

actividade do conselho de empresa europeu, bem como sobre os resultados das 

informações e audições levadas a cabo de acordo com este acordo. 

 

Artigo 10º - Exigências profissionais e custos 

1. Deverão ser colocados à disposição do conselho de empresa europeu todos os 

requisitos deste nível profissional, para que o mesmo possa cumprir de forma adequada 

as tarefas que lhe foram incumbidas. Relacionada com este ponto deverá ainda fazer-se 

referência à disposição apresentada no Artigo 6º (4), exposta em cima. A aceitação de 

custos adicionais relacionados com os trabalhos do conselho de empresa europeu 

deverá ser acordada, antes de tudo, entre o conselho de empresa europeu e a direcção 

central.  

2. Os custos relativos ao cumprimento regular das tarefas com relevância internacional do 

conselho de empresa europeu que são, em particular, os custos relativos à organização, 

execução e gestão de ambas as assembleias ordinárias do conselho de empresa 

europeu a realizar por ano civil, deverão ser suportados pela direcção central. Nestes 

englobam-se também os serviços de interpretação bem como as traduções necessárias, 

custos de alojamento e viagens para os membros do conselho de empresa europeu, de 

acordo com a agenda diária das assembleias ordinárias, conforme o ponto 6.2 deste 

acordo. 



3. A participação dos membros do conselho de empresa europeu nas assembleias (1) do 

conselho de empresa europeu, (2) da presidência e (3) as medidas de formação 

contínua contam como tempo de trabalho e são calculadas, de acordo com as 

disposições e convenções nacionais, como viagens de negócios. 

 

Artigo 11º - Direitos e protecção dos membros no conselho de empresa europeu 

1. Os membros do conselho de empresa europeu não deverão ser limitados durante o 

exercício das funções do seu mandato. Estes não poderão ser prejudicados nem 

favorecidos devido à sua função no conselho de empresa europeu. 

2. Deverão respeitar-se as disposições nacionais correspondentes relativas à proibição de 

restrições e de discriminação, bem como relativas às disposições sobre a protecção ao 

despedimento. 

3. No caso de um membro do conselho de empresa europeu sair do conselho de empresa 

nacional devido a destituição, por demissão ou outros motivos, a direcção local deverá 

informar o mais rapidamente o presidente do conselho de empresa europeu. 

 

Artigo 12º - Formação dos membros no conselho de empresa europeu 

1. Os membros do conselho de empresa europeu têm a possibilidade (havendo um 

entendimento prévio com a direcção central) de receber formação ou educação 

contínua necessária à execução das suas funções como membros do conselho de 

empresa europeu, especialmente no que concerne ao âmbito das línguas estrangeiras 

ou outras matérias adicionais relevantes para os trabalhos relacionados com o conselho 

de empresa europeu, recebendo o pagamento contínuo dos seus honorários. O tipo e a 

extensão das medidas dos casos individuais são ajustados entre a direcção central e o 

conselho de empresa europeu ou a sua presidência. 

2. Estas medidas de qualificação são organizadas pelo conselho de empresa europeu e 

têm lugar em ligação local e temporal com as assembleias ordinárias do conselho de 

empresa europeu. 

3. A execução de tais medidas de qualificação é feita com o acordo da direcção central. A 

participação não deverá ser considerada no âmbito das oportunidades de dispensa para 



formação. Os custos relativos às medidas de qualificação são assumidos, de acordo 

com o estipulado no Parágrafo 1, pela direcção central. 

 

Artigo 13º – Conclusões finais 

1. No espírito de uma boa cooperação, as partes do contrato acordam em procurar 

soluções amigáveis para os eventuais problemas existentes aquando da execução ou 

implementação deste acordo. Se estes não conseguirem resolver-se por meio de um 

diálogo amigável entre o conselho de empresa europeu e a direcção central, deverão 

para a sua resolução ser tomadas medidas correspondentes, de acordo com a lei do 

trabalho austríaca, desde que não se trate de reivindicações ou direitos de membros 

individuais do conselho de empresa europeu, os quais se podem fazer valer de acordo 

com a lei nacional válida. 

2. No caso de alterações significativas às estruturas do grupo Frauenthal, como por 

exemplo no que respeita às empresas pertencentes à FRAUENTHAL Holding AG, 

deverá proceder-se a uma adaptação correspondente deste acordo, de forma que 

continue sempre a garantir-se uma informação e consulta praticáveis por parte de 

todos(as) os(as) trabalhadores(as) do grupo de empresas. As respectivas negociações 

são levadas a cabo pelo conselho de empresa europeu e pela direcção central. 

3. Caso venham a ocorrer alterações das disposições gerais legais presentes no código 

do trabalho austríaco ou nas directivas europeias 94/45/CE mencionadas no preâmbulo 

deste acordo, terá de analisar-se o presente acordo, devendo o mesmo ser 

adequadamente adaptado.  

4. Apesar destas regulamentações, o conselho de empresa europeu  e a direcção central 

deverão analisar, à luz das experiências práticas, se e como se pode melhorar ainda 

mais o acordo. Os pontos individuais deste acordo podem ser alterados a qualquer 

altura e sem aviso prévio, caso exista um acordo entre a direcção central e o conselho 

de empresa europeu. Essas alterações deverão ser adicionadas por escritos ao texto 

deste acordo. 

5. Para a resolução de quaisquer litígios resultantes deste acordo será válida a jurisdição 

de Viena. 

Artigo 14º - Vigência do acordo 



1. Este acordo entra em vigor à data da sua assinatura, sendo válido por um período de 

tempo indeterminado. Este acordo pode ser terminado por qualquer uma das partes, 

respeitando-se um prazo de 6 meses para o final do ano civil. 

2. A rescisão por parte do conselho de empresa europeu pressupõe uma decisão 

maioritária por parte de todos os seus membros. 

3. No caso de uma rescisão, deverão ser imediatamente realizadas negociações entre o 

conselho de empresa europeu e a direcção central, que devem ter como objectivo a 

negociação de um novo acordo. Até à conclusão de um novo acordo são válidas as 

disposições legais do código de trabalho austríaco como leis aplicáveis ao conselho de 

empresa europeu. 

Viena, a 3 de Julho de 2008   

Pela direcção central:   Pelo grupo especial de negociação: 

Dipl.-Ing. Michael Ostermann    Karl Pollak 

Dr. Oskar Grünwald     Mag. Dr. Kl. M. Marchl 

       Eleftherios Moldovanis 

  

       Matijaz Cvek 

       Alin Robescu 

 

       Antoine Curro 

       Jacinto Ferreira 

       Slawomir Koszykowsi 

  

   
Anexos: 

Anexo 1 e 2 
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Anexo 1  

Firmas ou Empresas 

 

 

 

Áustria 
Porzellanfabrik Frauenthal Ges.m.b.H.- Frauental 
Ceram Catalysts Ges.m.b.H.- Frauental 
SHT Haustechnik AG - Viena 
Styria Federn Ges.m.b.H.- Judenburg 

República Federal da Alemanha 
Styria Federn Ges.m.b.H.- Dusseldorf Linnemann Schnetzer Ges.m.b.H. - 
Ahlen Linnemann Schnetzer Ges.m.b.H. – Sachsen 
 

França 
Styria Ressorts Vehicuies Industrieis S.A.S. - Chatenois Styria Eiesfrance S.A.S. - St. 
Avold 

Eslovénia  
Styria Vzmeti d.o.o. - Ravne na Koroskem 

Roménia 
Styria Arcuri S.A - Sibiu 

Portugal 
Styria Impormol - Azambuja 

Polónia 
Pol-Necks Sp.zo.o- Torun 

Servia 
Gibnjara Kraljevo - Kraljevo 

PROTOCOLO ADICIONAL 



Acordo relativamente à instituição de um 

Conselho de Empresa Europeu na FRAUENTHAL Holding AG 

As seguintes correcções e acréscimos foram determinadas, à data de 3 de Julho de 2008, entre a 

FRAUENTHAL Holding AG, representada pela administração e o grupo especial de negociação 

das representações de trabalhadores da FRAUENTHAL Holding AG, como parte integrante do 

acordo relativamente à instituição de um conselho de empresa europeu. 

Artigo 7º - Funções da presidência 

2-. ------O local de reunião deverá ser sempre a sede da FRAUENTHAL Holding AG, sendo que as 

reuniões a realizar na Áustria deverão ocorrer sempre nas dependências da SHT Haustochnik AG. 

Redefinição: 

2. O local de reunião é, via de regra, s sede da FRAUENTHAL Holding AG, sendo que as reuniões 

deverão ocorrer nas dependências da SHT Haustechnik AG. A pedido da presidência do 

conselho de empresa europeu e com a concordância da administração central poderá 

também acordar-se como local de reunião outra localização da empresa, que se encontre 

dentro do âmbito de validade deste acordo. 

Artigo 6º - Assembleias do conselho de empresa europeu 

4-.------ Em circunstâncias extraordinárias e no âmbito das disposições do Artigo 8º deste 
acordo, o conselho de empresa europeu pode, após consulta prévia e com o acordo da 
direcção central, ser apoiado por parte de um perito especializado à sua escolha. 

V 

Redefinição: 

4. A presidência do conselho de empresa europeu tem o direito de, em 

circunstâncias extraordinárias e no âmbito das disposições do Artigo 8º deste 

acordo, consultar um perito especializado e procurar apoio para a sua tomada 

de decisão. Em princípio, a presidência solicita um perito especializado, que 

possa defender os seus interesses, e que se encontre próximo a nível 

nacional e local relativamente à empresa afectada. Se não houver a 

possibilidade de solicitar os serviços de um perito especializado a nível 

nacional, então a presidência contratará um perito especializado à sua 

escolha. A direcção central deverá ser informada de antemão sobre este 

procedimento. Os custos do perito especializado escolhido ficam a cargo da 

Frauenthal Holding AG. 



Viena, a 3 de Julho de 2008 

Pela direcção central Pelo grupo especial de negociação: 
 
 
 
 
Eng. Dipl. Michael Ostermann 

Karl Pollak 

Mag. Dr. Kl. M. Marchl 

Eleftherios Moldovanis 

Matijaz Cvek 

Alin Robescu 

Antoine Curro 

Jacinto Ferreira 

Slawomir Koszykowsi 

 
 
 



     

Acordo relativamente à instituição de um 

Conselho de Empresa Europeu no Grupo Frauenthal 

Anexo 2 
Composição da distribuição dos assentos 

do conselho de empresa europeu 

A distribuição dos assentos estabelece o número de empregados à data de 31.12.2007. 
 

País Empregados Mandato 
básico do 

conselho de 
empresa 
europeu

Mandatos 
adicionais do 
conselho de 
empresa 
europeu 

Total 

Áustria 1134 1 3 4 

República Federal 
da Alemanha 

645 1 1 2 

França 332 1 0 1 
Eslovénia 234 1 0 1 
Roménia 283 1 0 1 
Portugal 283 1 0 1 
Polónia 157 1 0 1 
Sérvia, a partir 
de Março de 
2008 

226 1 0 1 

TOTAL 3294 8 4 12 

 
 


