
INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA VW AUTOEUROPA

O Sindicato e a Fiequimetal reuniram-se com a Comissão Sindical da empresa no passado
dia 28 de Agosto, para analisar os horários de trabalho, a compensação pelo AE 19 e os inves-
timentos na fábrica. Foi   decidido solicitar reuniões à Comissão de Trabalhadores, à Admi  -  
nistração da empresa e aos ministérios do Trabalho e da Economia.

Sobre horários de trabalho, compensação e aumentos salariais

O SITE Sul, na reunião que se realizará no próximo dia 20/9/2018 pelas 15 horas com a
Administração, vai interpelar os seus responsáveis sobre aspectos que decorrem do horário
de laboração contínua que foi unilateralmente aplicado, designadamente:

1- Pretendemos saber de forma clara até quando é que estes horários vão estar em funcio-
namento na empresa. 
A principal justificação da Administração é que a sua aplicação unilateral foi devido à ne-
cessidade de fazer face às encomendas do T-Roc. 

2- A nossa exigência é que fique claro, em particular para os trabalhadores, que o mesmo é
transitório, apenas para fazer face a uma situação absolutamente extraordinária, para que
não se torne definitivo um horário que prejudica a sua saúde, desarticula a vida profissio -
nal com a vida familiar e pessoal e, por essa razão, não contribui de forma positiva para a
melhoria  da produtividade na empresa. 

3- É nosso entendimento que a compensação a pagar a todos os trabalhadores em contra-
partida pela aplicação do AE 19 deve traduzir um valor com dignidade e igual para todos,
isto é, sem discriminação geracional, e que não fique aquém das restantes empresas do
Parque, quando a VW Autoeuropa devia dar o exemplo. 

Aumentos salariais

Quanto a esta matéria é do domínio publico que a VW está em perfeitas condições de supor-
tar aumentos salariais que se vejam e reconhecer o esforço e sacrifício que os trabalhadores
estão a fazer ao abdicarem de uma vida pessoal e familiar em prol da empresa.

Não basta que o Director Geral o afirme, é necessário que a Administração dê passos que
vão ao encontro das expectativas dos trabalhadores da empresa, que ao longo de mais de 25
anos de existência desta em Portugal deram sempre o seu melhor. 

Novos investimentos na fábrica

Esta matéria, que consideramos estruturante para o aumento da capacidade produtiva insta-
lada e que defendemos e colocaremos igualmente ao Governo, é condição fundamental para
resolver o problema dos horários de trabalho e devolver aos trabalhadores a qualidade de vida
a que têm direito, contribuindo igualmente para prevenir problemas de saúde. 

Palmela, 13 de Setembro de 2018
A Direcção do Sindicato 


