Aos Trabalhadores da thyssenkrupp Elevadores

Os direitos dos trabalhadores não estão confinados:
Participa nos plenários em Janeiro
O ano de 2020 é marcado pela pandemia Covid 19 em todo o mundo. Em Portugal houve uma evolução,
para pior, do número de casos nos últimos meses que resultou na aprovação, mais uma vez, do estado de
emergência.
Alertamos que, apesar disso, os direitos dos trabalhadores não estão suspensos, de forma alguma. A
Constituição da República Portuguesa garante os direitos sindicais, quer aos trabalhadores, quer às
associações sindicais.
Como tal serão realizados plenários no mês de Janeiro, com todas as medidas sanitárias definidas pela
DGS, cuja convocatória seguirá em breve.
Desejamos a todos os trabalhadores, bem como às suas famílias e amigos, muita saúde, felicidade,
trabalho com direitos e melhores condições de vida! E um feliz 2021!

Ser sindicalizado é um direito de todos!
Todos os trabalhadores têm o direito de estarem sindicalizados. Significa que,
assim, defendem os seus interesses individuais e colectivos pois, também,
passam a beneficiar de apoio sindical e jurídico.
Mais trabalhadores sindicalizados na empresa representa uma maior força
colectiva, de defesa, propostas e negociação de todas as matérias da relação
de trabalho.
Contacta o teu delegado e dirigente sindical da tua região para saber quais são
os protocolos que podes beneficiar.

Vésperas de Natal e Ano Novo – não há margem para dúvidas!
Resultado da luta dos trabalhadores, este é um direito de todos os trabalhadores, negociado e acordado
entre os Sindicatos e a direcção da Empresa em 2014, que se mantém em vigor:
“a empresa concede tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de Dezembro, quando estas ocorram em dia
útil.”
Para os trabalhadores que estiverem na escala do Piquete terão um acréscimo de 104,16€ por cada um
destes dias, mais o dia a gozar posteriormente, por acordo entre o trabalhador e a chefia.

Em 2021 a luta continua: reivindicação de melhores condições salariais e direitos!
Apesar do acordo assinado em 2019 para as rúbricas salariais: salário base, subsídio de alimentação,
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diuturnidades, subsídio de função; foi enviado à direcção da empresa o Caderno Reivindicativo para
negociação das restantes matérias.
O resultado das reuniões será divulgado quer nos plenários, quer em futuros comunicados.
A exigência para que todos os trabalhadores tenham condições de trabalho, Epi’s adequados, continuará a
aumentar. Toda a estrutura da empresa deve encarar a área de SST como forma de prevenir acidentes,
bem como prevenir o contágio do Covid19, para todos, sem excepção.
O Código do Trabalho define os termos de regulação do teletrabalho, no entanto, não são os trabalhadores
que devem financiar do seu próprio bolso os custos inerentes às telecomunicações e energia para que
possam trabalhar em condições. O teletrabalho não pode servir para retirar nem direitos nem
remunerações.
Continuaremos a exigir o respeito pelos trabalhadores, e não aceitaremos nenhuma forma de pressão,
directa ou indirecta, que ponha em causa os direitos ou a relação de trabalho.

Aos representantes dos trabalhadores: Obrigado!
Este ano também foi demasiado exigente às estruturas representativas dos trabalhadores na empresa.
Muitos problemas surgiram, como o Covid19, a venda da Elevator Technology, as pressões para as
realizações das manutenções em todo o país, o controlo do Data Evo, enfim.
Houve uma necessidade de readaptação e organização constante, que exigiu mais tempo para preparar
reuniões, propostas, comunicados, discutir regularmente quer os novos quer os antigos problemas com a
direcção e demais responsáveis da empresa.
Mas a dedicação, empenho, sentido de colectivo e responsabilidade de todos os representantes dos
trabalhadores foi excepcional! Também reconhecido pela direcção da empresa.
A coordenação entre os vários Sindicatos, temas, estruturas, regiões, departamentos foi de encontro ao
que era imprescindível para garantir os interesses dos trabalhadores.
Além disso, e como também faz parte da vida do trabalho, alguns representantes dos trabalhadores nos
deixaram, por vários motivos, como o Digo Caetano (Porto), Victor Costa (Porto) e Tomás Benevides
(Setúbal). Desejamos a todos os que saem neste ano as maiores felicidades!
Por todo o empenho inegável, sempre em prol dos trabalhadores e do coletivo que somos, ao longo de
todos estes anos, o nosso maior agradecimento.

A luta vale sempre a pena! Sindicaliza-te!
Feliz natal e um Excelente 2021!
Comissão Intersindical na
Thyssenkrupp Elevadores
Dezembro de 2020
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