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SINDICALIZA-TE! SOMOS O TEU SINDICATO! 

                   DOENÇAS PROFISSIONAIS/ ACIDENTES DE TRABALHO 

Os ritmos de trabalho nas linhas impostos pelos altos números da produção em conjunto com os 
novos horários, começam a dar problemas saúde. Muitos trabalhadores têm recorrido ao apoio 
médico e jurídico prestado pelo SITE-Sul aos filiados, com diversos problemas derivados desta 
situação e de acidentes trabalho. Neste sentido foram realizadas duas sessões de esclarecimento 
sobre estas matérias com a participação de muitos trabalhadores de várias empresas, onde foi 
aprovado nas sessões esclarecimentos uma carta reivindicativa para enviar a todas as empresas, 
incluindo a Autoeuropa, onde se registam este tipo de problemas de maneira a melhorar as 
condições de trabalho e prevenir o aparecimento de mais casos de doenças profissionais e 
acidentes. O SITE-Sul aguarda também uma reunião proposta pela Administração da VW 
Autoeuropa para discutir estas matérias de forma mais aprofundada.   

TRABALHADORES DAS MANUTENÇÕES E TOOL & DIE RECLAMAM                          
O PAGAMENTO DE RETROATIVOS! 

Os trabalhadores das áreas da manutenção e tool&die, reclamam o pagamento dos retroativos de 
Fevereiro a Outubro de 2018, referente ao trabalho prestado durante os fins-de-semana. A 
Administração assumiu o compromisso com estes trabalhadores de que seriam pagos os retroativos 
de Fevereiro 2018 à data do acordo celebrado com a C.T. relativo ao pagamento do trabalho ao fim 
de semana. Confrontada com um abaixo-assinado, para que sejam pagos estes valores, a 
Administração recusa cumprir com a sua palavra! A Comissão Sindical e o SITE-Sul estão 
acompanhar e a tentar resolver esta situação, uma vez que já enviamos um oficio aos R.H da 
empresa exigir o pagamento de forma a que seja cumprido o compromisso assumido. No 
panorama atual da empresa nada justifica esta posição por parte da Administração da VW 
Autoeuropa!                                                                                                 
              SOBRE A ROTAÇÃO DO HORARIO DA REFEIÇÃO NO BODY 

Muitos trabalhadores da área das carroçarias (body), apresentam queixas sobre o esquema de 
rotação do tempo de refeição imposto recentemente, nesta área. Desde a organização ao aumento 
da carga trabalho sobre estes trabalhadores são algumas das razões que levam ao 
descontentamento sobre esta situação. Entendemos que esta situação apenas visa o aumento da 
produção e consequentemente o lucro, através da sobrecarga destes trabalhadores e a 
desregulação do seu tempo de refeição. Os trabalhadores devem ser compensados pela sua 
disponibilidade para a pratica desta rotação e revista a sua organização! A Comissão Sindical 
organizou um abaixo-assinado onde se reivindica como compensação o pagamento de meia hora 
de trabalho por dia a cada trabalhador. Procura o delegado ou dirigente da tua área e subescreve! 


