
Nota de Imprensa LUTA NA VW AUTOEUROPA
CONTRA FACTOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!

EMPRESA OCULTA A VERDADEIRA ADESÃO À GREVE!
A Administração da VW Autoeuropa,  ao divulgar  os números  da adesão dos trabalhadores  à  luta  (greve
parcial  de  duas horas  no início  de  cada  turno) não está a  dizer  a  real  adesão dos  trabalhadores  da VW
Autoeuropa à greve e o seu impacto na produção, nos passados dias 17 e 18. Vamos aos factos verdadeiros:

 Nos  quatro  períodos  de  paragem,  devido  à  greve  não  saiu  um único  carro  no  final  da  linha  de
produção, na área da Montagem Final, o que prova que devido ao verdadeiro número de trabalhadores
em greve, não foi possível produzir nesses períodos de paragem. 

 O SITE Sul divulgou que a adesão rondou os 75%, maioritariamente nos trabalhadores da produção e
outras áreas, nos dois dias de greve, o que não está muito longe dos números reais e verdadeiros que a
empresa apurou internamente e optou por não querer divulgar;

 O SITE Sul desafia a VW Autoeuropa a divulgar os números reais que apurou, da adesão à greve em
cada turno, e a não ocultar os mesmos da opinião pública, no sentido de desvalorizar o impacto da luta
dos trabalhadores na produção. 

  A VW Autoeuropa, ao tentar divulgar que a greve não teve qualquer impacto na produção, não está a
dizer  a realidade  do que se passou,  uma vez que,  durante as  horas  da  greve,  a  empresa esteve  a
recuperar carros que estavam parqueados com falta de peças e, no final, deu-os como saídos da linha
de  montagem (carros de produção), de forma a poder afirmar que atingiu o objectivo de produção
diária.

 O SITE Sul mais uma vez desafia a Administração da VW Autoeuropa a dizer o impacto que a greve
teve, na realidade, na produção e não incluir a recuperação de carros, em parque, que tinham falta de
peças, na contagem de carros que saíram da linha produção na Montagem Final;

 O SITE Sul lamenta que a Administração da VW Autoeuropa oculte a verdadeira adesão à greve e o
impacto na produção, apenas para que a opinião pública não tenha conhecimento do real impacto que a
greve parcial de duas horas teve e para tentar condicionar a justíssima luta dos trabalhadores;

 A adesão  à greve, provocando várias paragens de produção, mostra o  verdadeiro descontentamento
existente entre os trabalhadores da VW Autoeuropa, com todo este processo, nomeadamente a falta de
respostas concretas e objectivas com uma contraproposta com números em cima da mesa por parte da
Administração da VW Autoeuropa;

 Se,  na  reunião  do próximo dia  25,  a Administração da VW Autoeuropa não apresentar  nenhuma
proposta de aumento salarial extraordinário, tal como anunciou durante as paragens de greve, o SITE
Sul  vai  ouvir  os  trabalhadores  e  decidir  novas  formas  de  luta,  se  forem  necessárias,  até  que  os
trabalhadores atinjam os seus objectivos neste processo, nomeadamente o justo e necessário aumento
extraordinário da salário, de forma a fazerem face ao brutal aumento do custo de vida que se verifica
actualmente em Portugal, à imagem do resto da Europa.

Luta e Unidade dos trabalhadores – o caminho para o aumento extraordinário dos salários!

A LUTA CONTINUA!

Setúbal, 21 de Novembro de 2022
A Direcção do SITE Sul


