
NÃO ÉS DESCARTÁVEL! 
FÉRIAS NÃO DEVEM SER

SINÓNIMO DE DESEMPREGO!

Chegam as férias de Verão e, para muitos trabalhadores, no
parque industrial da Volkswagen Autoeuropa, infelizmente, isso é
sinónimo de desemprego! 

As empresas de trabalho temporário e as empresas utilizadoras despedem os trabalhadores,
aquando do encerramento das instalações para férias, para depois voltarem a contratá-los pós
férias, como se se tratasse de marionetas, com condições muitas vezes mais baixas do que as
que anteriormente tinham. Ora, tal situação só prova que o sindicato tem razão, quando diz que
os  trabalhadores  são  necessários  para  fazer  a  normal  produção  e,  como  tal,  a  posto  de
trabalho permanente tem de corresponder um contrato de trabalho efectivo!

BASTA!  

 Se  foste  contratado  para  substituir  um
outro  trabalhador  que  se  encontra
ausente,  não  deves  ser  despedido.  A
acontecer, esse despedimento é ilegal.

 Se o  teu  contrato  tem a justificação de
acréscimo  temporário  da  actividade,
acréscimo  esse  que  não  se  verifica  na
grande  maioria  dos  casos,  o
despedimento pode ser ilegal.

Se esta “história” é muito idêntica à tua, informa-te junto do delegado ou dirigente
sindical da empresa onde trabalhas ou contacta com o sindicato. 

Se tens um contrato de trabalho a termo ou temporário, o teu futuro não tem, nem deve ser o
desemprego!

São  várias  as  sentenças  do  Tribunal  de  Trabalho  que  decidem  favoravelmente  à
efectividade  dos  trabalhadores  nas  empresas  onde  trabalham.  E  exemplos  disso  não
faltam nas empresas do parque Industrial da AE e outras, como na VANPRO, Benteler, SMP,
Autoneum, SN-Seixal, etc…

O sindicato já avançou com alguns processos em tribunal, está
atento e disponível para prestar todos os esclarecimentos e o apoio
necessário aos trabalhadores que o solicitem.

INFORMA-TE DOS TEUS DIREITOS!

A LEI É PARA CUMPRIR! LUTA POR AQUILO QUE É TEU!



PATRÕES E GOVERNO PS 
QUEREM IR AINDA MAIS LONGE

Certamente que já ouviste falar das alterações à legislação do trabalho que o GOVERNO do
PS, PATRÕES e UGT querem fazer!

Pois é, o Governo PS com o apoio dos Grupos Parlamentares do PSD, CDS e a abstenção
do PAN querem alterar a Lei Laboral para pior é claro, através por exemplo do aumento do
período experimental para 180 dias. 

O impacto desta medida é de tal forma negativo para os trabalhadores, que permitiria seres
contratado pelo tempo do período experimental, e aquando da paragem da produção irias de
“férias forçadas” para o desemprego, com a agravante de perderes o direito à indeminização
pela caducidade do contrato de trabalho. Tal medida encaixa que nem uma luva nas empresas
fornecedoras da Autoeuropa, incluindo a própria Autoeuropa, que poderão eternizar este estilo
de” vínculo laboral” aumentando assim a precariedade e os baixos salários. 

Por  isso,  não  adianta  ficar  de  braços  cruzados,  temos  de  ir  à  luta  contra  estas
medidas, não esquecendo que dia 6 de Outubro é dia de eleições legislativas e deves ir votar
naqueles que defendem os teus interesses e estão sempre ao teu lado na defesa dos direitos
que tens, e não naqueles que fazem e aprovam leis para te prejudicar.
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