
        Comissão Sindical do SITE

Comissão Sindical entregou proposta de caderno 

A Comissão Sindical entregou à Administração a sua proposta de caderno 
reivindicativo para o ano de 20
Administração para discussão

Neste caderno estão incluídas matérias que visam a elevação das 
de trabalho dos trabalhadores da VW Autoeuropa e uma melhor distribuição da 
riqueza produzida, das quais des

 AUMENTO DO SALÁRIO EM
  REDUÇÃO PROGRESSIVA DO HORÁRIO SEMANAL PARA AS 35 HORAS

EM 2021) 
 PRÉMIO DE PRODUÇÃO IGUAL PARA OPERADORES E ESPECIALISTAS  
 APOIO MONETÁRIO AO ESTUDO PARA OS 
 DESBLOQUEIO DAS TABELAS SALARIAIS
 MELHORIAS DAS CONDIÇÕES NO POSTO MÉDICO
 ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE ADMISSÃO PARA 850 EUROS

Face aos resultados da empresa e do grupo VW 
que Administração da WW Autoeuropa tenha
apresentadas nas próximas negociações.

A proposta completa de caderno reivindicativo pode ser consultada
trabalhadores nos painéis de informação no interior da fábrica

         DESFASAMENTO DOS HORÁRIOS DE 
 O Sindicato face à decisão do Governo por causa da evolução da situação de
pandemia que atravessamos
como o fará sobre o desfasamento dos ho
dúvidas levantadas pelos trabalhadores.

Entendemos que a Administração deve cumprir com a última resolução do
Conselho de Ministros no sentido de salvaguardar a saúde e segurança
trabalhadores e seus familiares.

 

SINDICALIZA-

 

Comissão Sindical do SITE-Sul na VW Autoeuropa

Comissão Sindical entregou proposta de caderno 
reivindicativo 

A Comissão Sindical entregou à Administração a sua proposta de caderno 
vindicativo para o ano de 2021, aguardamos a marcação de reunião por parte da 

ão para discussão do documento. 

Neste caderno estão incluídas matérias que visam a elevação das condições de
de trabalho dos trabalhadores da VW Autoeuropa e uma melhor distribuição da 
riqueza produzida, das quais destacamos;  

AUMENTO DO SALÁRIO EM 90 € PARA TODOS OS TRABALHADORES
REDUÇÃO PROGRESSIVA DO HORÁRIO SEMANAL PARA AS 35 HORAS

MIO DE PRODUÇÃO IGUAL PARA OPERADORES E ESPECIALISTAS  
APOIO MONETÁRIO AO ESTUDO PARA OS  FILHOS DOS TRABALHADORES 
DESBLOQUEIO DAS TABELAS SALARIAIS 
MELHORIAS DAS CONDIÇÕES NO POSTO MÉDICO 
ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE ADMISSÃO PARA 850 EUROS 

ace aos resultados da empresa e do grupo VW existem todas as 
que Administração da WW Autoeuropa tenha em consideração as
apresentadas nas próximas negociações. 

A proposta completa de caderno reivindicativo pode ser consultada
trabalhadores nos painéis de informação no interior da fábrica. 

DESFASAMENTO DOS HORÁRIOS DE TRABALHO
Sindicato face à decisão do Governo por causa da evolução da situação de

a que atravessamos já questionou a Administração se vai cumprir, ou não e 
desfasamento dos horários de trabalho, no seguimento de muitas

levantadas pelos trabalhadores.  

Entendemos que a Administração deve cumprir com a última resolução do
Conselho de Ministros no sentido de salvaguardar a saúde e segurança
trabalhadores e seus familiares. 

-TE! DÁ FORÇA ÀS TUAS REIVINDICAÇÕ

Sul na VW Autoeuropa 

Comissão Sindical entregou proposta de caderno 

A Comissão Sindical entregou à Administração a sua proposta de caderno 
reunião por parte da 

condições de vida e 
de trabalho dos trabalhadores da VW Autoeuropa e uma melhor distribuição da 

DORES 
REDUÇÃO PROGRESSIVA DO HORÁRIO SEMANAL PARA AS 35 HORAS (38H JÁ 

MIO DE PRODUÇÃO IGUAL PARA OPERADORES E ESPECIALISTAS   
TRABALHADORES  

todas as condições para 
em consideração as propostas 

A proposta completa de caderno reivindicativo pode ser consultada por todos os 

TRABALHO 
Sindicato face à decisão do Governo por causa da evolução da situação de 

questionou a Administração se vai cumprir, ou não e 
, no seguimento de muitas 

Entendemos que a Administração deve cumprir com a última resolução do conselho do 
Conselho de Ministros no sentido de salvaguardar a saúde e segurança de todos os 

ÀS TUAS REIVINDICAÇÕES! 


