
                     

COMISSÃO SINDICAL DO SITE

VW AUTOEUROPA 

DE DESEMPREGO
A Comissão Sindical teve conhecimento de que a Administração da VW 
Autoeuropa não vai passar a efectivos
Montagem e lança assim
num contexto económico

 A pretexto da pandemia e de quebras na produção 
por despedir trabalhadores
seu esforço e contributo para o sucesso da empresa não ser reconhecido 
pela VW Autoeuropa, que por
tem vindo a afirmar! 

A PANDEMI

Não podemos esquecer que a VW Autoeuropa recorreu ao regime de lay 
off simplificado no início da pandemia, re
Segurança Social que é fruto das contribuições dos trabalhadores, que 
como o Sindicato afirmou serviu apenas para a descapit
Segurança Social, pois 
trabalhadores das carroçarias vem agora despedir mais 55 trabalhadores da 
montagem não garantindo assim o emp

Numa altura que as cargas e ritmos de trabalho se acentuam nas 
verificam falta de trabalhadores devido à 
anteriores, a Administração volta 
recorrer a trabalhadores temporários com contratos altamente precários
salários mais baixos! 

O Sindicato reitera a sua posição de que a VW 
condições para passar estes trabalhadores a efectivos
emprego e afirmar a sua responsabilidade social.

 Os trabalhadores filiados no Sindicato podem recorrer ao nosso apoio 
jurídico para contestar o seu desped
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