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AUMENTO EXTRAORDINÁRIO DO SALÁRIO É 
JUSTO, URGENTE E NECESSÁRIO! 

 
Como o SITE-Sul afirmou no comunicado de 2 de 
Junho é urgente um aumento extraordinário dos 
salários para fazer face ao aumento brutal do 
custo de vida. 
A inflação atingiu valores máximos históricos, o custo 
que atingiram os bens de primeira necessidade, o 
preço da energia e dos combustíveis, o aumento das 
taxas de juro, torna o dia-a-dia dos trabalhadores e 
suas famílias num inferno. 

A solução para suportar esta situação e permitir uma vida digna e combater o 
empobrecimento dos trabalhadores é o aumento extraordinário do salario em valores 
que reponham o poder de compra. 

Na VW Autoeuropa apesar de todas as adversidades que se tem verificado a 
Administração continua a anunciar resultados históricos, inclusive prevê-se que no ano de 
2022 se atinjam novamente valores bastante positivos. Portanto existem todas as 
condições para que a Administração responda de forma positiva a esta reivindicação. 

Como o SITE-Sul sempre afirmou e reforçou no comunicado de 2 de Abril o resultado final 
alcançado na negociação do último caderno reivindicativo, nomeadamente no que se refere 
ao aumento salarial de 2% com um mínimo de 30 euros era insuficiente e não repunha o 
poder de compra aos trabalhadores em 2022 e 2023.   

 Para que se atinjam os objetivos a que se propõem, concretamente o aumento 
extraordinário dos salários em valores que reponham o poder de compra e permitam fazer 
face ao aumento do custo de vida, os trabalhadores devem manter-se unidos, firmes e 
determinados.  
MANIFESTAÇÕES EM LISBOA E NO PORTO CONTRA O AUMENTO DO CUSTO DE VIDA 

E O ATAQUE AOS DIREITOS! 
A CGTP-IN marcou para o dia 15 de Outubro manifestações para Lisboa e Porto a exigir 
medidas para fazer face a atual situação nacional.  
O que se exigem são medidas que ponham travão à especulação, e no imediato o aumento 
do poder de compra dos trabalhadores, reformados e pensionistas. Repondo antes de mais 
o que já lhes foi roubado e foi transferido diretamente para os bolsos do capital. Primeiro 
com a pandemia, depois a crise dos semicondutores, agora com a guerra e sanções, o 
capital aproveita sempre para aumentar a exploração, acumular mais lucros, concentrar 
mais poder e riqueza.  

A Comissão Sindical apela à participação de todos os trabalhadores nesta 
grande acção de luta, com concentração no Cais do Sodré em Lisboa pelas 
15.00 Horas, pelo aumento dos salários e melhores condições de vida e de 
trabalho. 

 
Palmela, 15 de Setembro de 2022                                         A Comissão Sindical do SITE-Sul 
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