
COMISSÃO SINDICAL DO SITE SUL

na VW AUTOEUROPA

FALTA DE TRABALHADORES NÃO É JUSTIFICAÇÃO
PARA AUMENTO DA PRECARIEDADE!

Tal como o SITE Sul sempre afirmou, desde há vários meses que por motivos diversos faltam
trabalhadores nas linhas de produção. Com as equipas a trabalhar no limite, a Administração fez
exactamente o contrário do necessário e despediu cerca de duzentos trabalhadores contratados a
prazo,  no ano de 2020, para depois recorrer à contratação de trabalhadores temporários em
condições precárias, com a desculpa da necessidade de reforçar as equipas. 

Agora,  com  o  agravamento  do  número de  trabalhadores  ausentes  nas  linhas  devido  à
pandemia de COVID-19 e à prestação de assistência a filhos menores por causa do fecho das
escolas, a Administração volta a aumentar a precariedade na empresa, com o recurso a mais
trabalhadores temporários, para fazer face às suas dificuldades na produção, alguns deles com a
informação de que irão estar a trabalhar durante um curto espaço de tempo na empresa, por
motivo da substituição de trabalhadores ausentes devido a isolamento profiláctico e doença.

UM MODELO DE TRABALHO ASSENTE NA PRECARIEDADE DIMINUI A QUALIDADE
E AUMENTA A EXPLORAÇÃO DOS TRABALHADORES!

O SITE Sul defende que os trabalhadores despedidos devem ser readmitidos com contrato de
trabalho efectivo. 

Os novos trabalhadores devem ser contratados directamente pela VW Autoeuropa, com as
mesmas condições que os restantes trabalhadores, e não através de uma empresa de trabalho
temporário,  que  visa  apenas  o  lucro  e  a  exploração,  que  pratica  salários  mais  baixos  e
disponibiliza piores condições de trabalho, como por exemplo, o não pagamento do subsídio de
turno, a falta de formação e de realização de exames médicos de admissão, exigidos por lei, a
estes trabalhadores, entre outras matérias.

ASSISTÊNCIA AOS FILHOS NÃO DEVE PENALIZAR SALÁRIOS!
Os Recursos Humanos (Administração) comunicaram aos trabalhadores que, caso necessitem

de prestar  assistência  aos  filhos  devido  ao  fecho  das  escolas,  devem recorrer  ao  apoio  da
Segurança Social anunciado pelo Governo, que garante apenas 66% do salário. 

O SITE Sul entende que a VW Autoeuropa tem condições para garantir a totalidade do
salário  aos  trabalhadores  que  tenham  necessidade  de  prestar  assistência  aos  filhos
menores  de  12  anos. Aquando  do  recurso  ao  regime  de  lay-off  simplificado,  a  empresa
complementou os salários de todos os trabalhadores até aos 100%, tal como fez no ano passado
deve agora agir da mesma forma. 

ACÇÃO DE LUTA NACIONAL – 25 FEVEREIRO 10h00 - SETÚBAL
A  CGTP-IN  convocou  para  o  próximo  dia  25  de  Fevereiro,  uma  acção  de  luta  nacional

descentralizada, a qual irá marcar presença em  Setúbal,  na  Praça do Quebedo, pelas 10.00
horas. 

É inadmissível o aproveitamento, pelo patronato e pelo Governo, da situação de pandemia que
se vive, para atacar os direitos e salários dos trabalhadores, desregular os horários de trabalho e
aumentar a precariedade laboral. Tal atitude exige uma resposta firme de contestação por parte
dos trabalhadores e a reivindicação de melhores condições de vida e de trabalho. 

A Comissão Sindical apela à participação de todos os trabalhadores nesta acção, com o seu
Sindicato de classe.

Serão garantidas todas as condições de segurança que a actual situação exige.

Palmela, 11 de Fevereiro de 2020                        A Comissão Sindical do SITE Sul
     

SINDICALIZA-TE! GARANTE OS TEUS DIREITOS!


