
SALVAGUARDAR O EMPREGO NA VW AUTOEUROPA 

O SITE Sul e a Comissão Sindical na VW Autoeuropa foram confrontados com o
facto de haver trabalhadores contratados a prazo,  maioritariamente da área das
carroçarias (body) que foram informados pela empresa de que não iria renovar os
seus contratos de trabalho, nem passar a efectivos.

Após a paragem das férias de Verão, a Administração retomou o horário AE19 com o
argumento de ter de recuperar a produção do T-ROC e salvaguardar o emprego. 

Agora justifica este despedimento com a redução da produção (quando sabia que o
modelo Sharan/Alhambra ia ter uma quebra até final de 2020), com a intenção de pôr na
rua cerca de 120 trabalhadores contratados a prazo, que estão a ganhar formação e que
serão necessários no futuro para dar continuidade aos bons resultados desta unidade
fabril de referência no sector automóvel. 

Como o Sindicato afirmou, a Administração com o apoio do Governo e a pretexto
da pandemia de COVID-19, serviu-se da Segurança Social, contribuindo para a sua
descapitalização recorrendo ao lay-off simplificado (dinheiro dos trabalhadores) e
usufruiu  dos  benefícios  dados  para  situações  de  crise  empresarial.  Quer  deixar
agora estes trabalhadores numa situação de desemprego, num contexto social altamente
complexo, após estes terem contribuído para o sucesso da empresa.

Face à retoma do horário AE19, à desmarcação de dias de férias colectivas (3 e 4 de
Outubro) e ao recurso a trabalho extraordinário já anunciado para o feriado (5 de Outubro)
devido ao aumento da produção, nada justifica o despedimento, a não ser o aumento
do lucro à custa do sacrifício dos trabalhadores e respectivos postos de trabalho ,
porque os ritmos trabalho continuam a ser intensos e inaceitáveis, degradando ainda mais
a saúde dos trabalhadores que ficam nas linhas de produção.

O Sindicato pediu reunião à Administração para esclarecimento desta situação e
outras, confirmada para o próximo dia 23 de Setembro.

CGTP-IN   -   DIA 26 DE SETEMBRO (sábado) ACÇÃO DE LUTA NACIONAL  
DESCENTRALIZADA EM TODOS OS DISTRITOS –   Setúbal, 15h00, Praça do Brasil     

VAMOS SAIR À RUA PARA CONVERGIR NA LUTA E EXIGIR: 
 O aumento dos salários;
 A proibição dos despedimentos;
 O pagamento integral das retribuições do lay-off;
 A reposição de todos os direitos;
 Contra a desregulamentação dos horários e 35 h para todos os trabalhadores;
 A passagem a efectivos dos trabalhadores que ocupam postos de trabalho 

permanentes;
 A revogação das normas gravosas do Código do Trabalho;
 Melhores condições de saúde, segurança e higiene no trabalho; 

DEFENDE OS TEUS DIREITOS!
SINDICALIZA-TE!

Palmela, 16 de Setembro de 2020
A Direcção do SITE Sul


