
Diálogo com o SITE Sul mantém-se em aberto
Sobre a reunião de hoje com a administração da Volkswagen Autoeuropa

Teve lugar hoje, durante a manhã, a segunda reunião de representantes da 
Comissão Sindical da Autoeuropa e da direcção do SITE Sul com representantes da 
administração da Volkswagen Autoeuropa, sobre a organização dos horários de trabalho.

Deslocalização desmentida
Pela nossa parte, depois de reafirmarmos a defesa da posição expressa pelos trabalhadores, 
deixámos claro que, tal como temos vindo a afirmar desde o dia 28 de Agosto, não tem qualquer 
fundamento agitar a ameaça catastrofista de deslocalização da produção.
As declarações do presidente executivo da Volkswagen, ontem (dia 13), num encontro com 
jornalistas portugueses no Salão Automóvel de Frankfurt, vieram desmentir todos aqueles que 
utilizaram e continuam, de forma irresponsável, a utilizar o cenário da deslocalização para 
pressionarem os trabalhadores. Como foi noticiado, o CEO da VW, Herbert Diess, espera que o 
conflito laboral esteja resolvido até Outubro e afasta a hipótese de transferir para outro local a 
produção do T-Roc. E a administração, na reunião de hoje, deu conta de investimentos previstos 
nas carroçarias e pintura. 

Horários de trabalho que respeitem a não obrigatoriedade do sábado
Questionámos se a administração, desde a reunião que tivemos no passado dia 7, evoluiu alguma
coisa no estudo de uma solução alternativa, para estabelecer uma organização da produção que 
não impeça a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, que trave o crescimento de 
doenças profissionais e o aumento do absentismo, sem a obrigatoriedade do trabalho ao sábado e
sem folgas rotativas, contribuindo assim para o aumento da produtividade e indo ao encontro das 
justas reivindicações dos trabalhadores.

Novos investimentos na fábrica de Palmela
Na verdade, a decisão de fabricar o novo modelo na Autoeuropa remonta a 2015 e deveria ter 
suscitado na administração a necessidade de projectar novos investimentos, designadamente na 
ampliação das instalações, de forma a harmonizar a produção com uma gestão do tempo de 
trabalho que garanta boas condições laborais e a qualidade de vida a que os trabalhadores têm 
direito. Na reunião, propusemos à administração que seja equacionada agora uma resposta a esta
necessidade.

Próxima reunião
A administração assumiu o compromisso de realizar uma nova reunião, ainda antes das eleições 
para a Comissão de Trabalhadores.

Unidade, determinação, serenidade e empenho
Queremos mais uma vez saudar a unidade dos trabalhadores, a sua determinação e a sua 
serenidade, que têm sido fundamentais para suster o ataque patronal e, igualmente, para não 
alimentar tentativas de provocação. 
Estaremos, como sempre estivemos, única e exclusivamente empenhados em contribuir, com os 
trabalhadores, para encontrar soluções que defendam os legítimos interesses de todos aqueles 
que, ao longo destas décadas, têm dado na Autoeuropa o melhor do seu empenhamento.
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