
 

  

Aos Trabalhadores da thyssenkrupp Elevadores 
 

Negociação Salarial e Horários de Trabalho! É hora da mobilização! 
 

A Comissão Intersindical da Fiequimetal informa todos os trabalhadores do ponto de situação das negociações na empresa. 

Após entrega do Caderno Reivindicativo para 2019, em Setembro de 2018, a direcção fez uma contraproposta com ponto único 

relativo aos aumentos salariais, nos seguintes termos: 

- Salários base inferiores a 1.000€ - aumento de 30€; 

- Salários base superiores a 1.000€ - aumento de 15€. 

Mais: esta proposta de aumentos salariais estaria condicionada à aceitação da proposta 

de criação de novos horários de trabalho, que abrange potencialmente todos os 

trabalhadores, sem excepção. Como é óbvio, tal proposta é inaceitável. 

Mediante o cumprimento consecutivo dos objectivos de milhões de lucro colocados pela 

direcção, ano após ano, entendemos esta proposta como escassa, pouco ambiciosa e em 

nenhuma forma compensatória aos trabalhadores pelos bons resultados da empresa. 

Notamos ainda a omissão de qualquer contraproposta em relação às restantes rubricas 

reivindicativas e não endereçando a questão da discriminação salarial entre todas as 

categorias profissionais. Como tal, esta contraproposta não merece o nosso acordo. 
 

Dinheiro há! Será que há vontade? 

Estamos empenhados em melhorar as rubricas salariais fixas em detrimento das variáveis. Uma vez que são gastas centenas de 

milhares de euros anualmente em prémios e comissões, seria possível SIM melhorar de forma significativa as rubricas 

mencionadas no Caderno Reivindicativo para 2019. Como tal, esse deve ser o caminho: com proposta, organização e luta! Após 

a próxima reunião de negociação, que se realizará no dia 09 de janeiro,  serão divulgadas as acções a serem desenvolvidas! 

Ainda assim, os Sindicatos da Fiequimetal e os Representantes dos Trabalhadores continuam a trabalhar na procura de soluções, 

pela via negocial, que possam melhorar os salários dos trabalhadores, reduzir progressivamente a discriminação salarial, 

enquadrar as categorias profissionais em níveis com progressão bem definida, aumentar as restantes rubricas salariais e facilitar 

a conciliação do trabalho com a vida pessoal. 

 

Alteração unilateral do horário de trabalho: NÃO Assinar!  
Lembramos que a criação de novos horários de trabalho, à revelia dos trabalhadores, criará um 

clima de conflito generalizado cuja responsabilidade é exclusiva da direcção da empresa. 

Quanto à possibilidade de alteração de horário de trabalho alertamos, mais uma vez, que o Nº 4 

do Artigo 217º do Código do Trabalho estabelece que o horário de trabalho individualmente 

acordado NÃO PODE ser alterado unilateralmente. 

A acção reivindicativa colectiva será fundamental para que sejam salvaguardados os interesses dos trabalhadores, quer através 

da organização e das acções de luta, quer a nível jurídico. 

O direito à conciliação da vida familiar e profissional está consagrado na Constituição da República Portuguesa (Art.º 59). 

Entendemos que não existem razões plausíveis, de qualquer natureza, que justifiquem a substituição do Regime de Piquete pela 

criação de turnos rotativos, cujos efeitos nocivos à saúde são sobejamente conhecidos.  

Queres melhores condições de trabalho? Organiza-te e luta connosco! É hora da mobilização!  
 

   A Comissão InterSindical 

   Na thyssenkrupp Elevadores 
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