
    COMUNICADO À IMPRENSA  Realizou-se no passado dia 25 de Julho, uma reunião dos Órgãos Representativos do Trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa (ORT’s) e fornecedores, onde foi aprovada uma moção de apoio e solidariedade para com a luta dos trabalhadores da VW/Autoeuropa por horários de trabalho dignos, que abaixo se encontra transcrita. “ Moção de apoio à luta dos trabalhadores da VW/AutoEuropa Os Representantes dos Trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa reunidos no dia 25 de Julho de 2017, vêm pelo presente demonstrar o seu total apoio e solidariedade à luta dos trabalhadores da VW/ Autoeuropa por horários de trabalho dignos. A serem colocados em prática tais horários de trabalho, estes irão ter repercussões directas nos trabalhadores das empresas do parque industrial da Autoeuropa fornecedoras da VW, pelo que a luta agendada para 30 de Agosto não será apenas dos trabalhadores da Autoeuropa mas de todos os trabalhadores. Consideram que existe uma grande necessidade de revisão da regulação do trabalho por turnos, não devendo a mesma apenas ter em conta as consequências que tal organização do tempo de trabalho traz para a saúde do trabalhador, mas também, as consequências de natureza social devem assumir-se como outro factor muito importante para a sustentação dessa necessidade. Consideram ainda, que a desregulação dos horários de trabalho amplia exponencialmente os problemas individuais por ela originados, pois alarga-os aos membros dos agregados familiar e social dos trabalhadores em causa, com consequências imprevisíveis, embora sempre negativas. Tal situação torna urgente a revisão da legislação no que diz respeito ao trabalho por turnos, pelo que se revêm e apoiam as propostas presentes na  Carta Reivindicativa da Fiequimetal aprovada no encontro realizado na Casa Sindical do Porto no passado dia 12 de Julho de 2017.  Palmela, 25 de Julho de 2017  Os ORT’S do Parque Industrial da Autoeuropa”  


