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AS REIVINDICAÇÕES NÃO VÃO DE FÉRIAS! 
As merecidas férias tal como outros tantos direitos conquistados com a luta dos 

trabalhadores estão para breve, no entanto a Administração da VW em Palmela teima na sua 
intransigência e não responde às reivindicações dos trabalhadores, nomeadamente ao justo aumento 
real dos salários em 2021. A sua decisão unilateral não apaga o referendo e não responde, nem pode 
substituir o aumento real dos salários que os trabalhadores reivindicam para este ano. 

 Os trabalhadores devem manter a sua posição firme e continuar a exigir que a Administração responda 
de forma positiva e volte à mesa das negociações para negociar os salários. 

Tal como a falta de semicondutores não pode ser pretexto para que a Administração atinja as 
suas pretensões á custa dos trabalhadores. Deve sim, trabalhar para que se supere esta situação 
sem que os trabalhadores sejam penalizados nos seus salários e direitos. 

TRABALHO TEMPORÁRIO NÃO É SOLUÇÃO! 

A Administração afirma que existem trabalhadores em excesso, a situação que se vive é de aumento 
das cargas e ritmos de trabalho e aumento do recurso a trabalho temporário o que prova que existe sim, 
é um défice de trabalhadores nas linhas ao contrário de que afirma. Esta situação apenas contribui para 
o aumento da precaridade sem resolver os problemas das equipas.  

A solução passa sim, como o Sindicato defende e tem afirmado, por reduzir os ritmos e cargas 
de trabalho, o reforço real das equipas e pela redução do horário para as 35 horas semanais. No 
sentido de garantir e aumentar os postos de trabalho e prevenir o aumento de casos de 
trabalhadores com doenças profissionais e restrições medicas. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL, NÃO BASTA APREGOAR, TEM QUE EXISTIR! 

Nos últimos anos já foram vários os trabalhadores que junto dos RH decidiram solicitar um horário de 
trabalho compatível com as suas responsabilidades familiares. Este tipo de horário visa permitir uma 
melhor conciliação da vida profissional com a vida familiar e está previsto no Código do Trabalho, sendo 
um direito que qualquer trabalhador pode usufruir caso tenha essa necessidade. Em todos os pedidos 
efetuados até ao presente momento, os RH recusaram a atribuição dos mesmos, tendo os pedidos sido 
alvo de parecer da CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego), a qual veio dar 
razão aos trabalhadores.  

Mais recentemente, uma trabalhadora viu o seu pedido de horário de trabalho compatível com as 
responsabilidade familiares ser recusado mais uma vez. Através do parecer positivo da CITE o mesmo 
foi concedido, até aqui nada de novo, não fosse o facto de desta vez a empresa ir ainda mais longe na 
tentativa de impedimento do gozo de um direito previsto na Constituição da Republica Portuguesa e na 
Lei Laboral, através da colocação de processo em Tribunal para tentar impedir a atribuição do horário 
de trabalho compatível com as responsabilidades familiares para anular o parecer positivo emitido pela 
CITE!  

Não podemos deixar de estranhar que uma empresa que apregoa responsabilidade social aos sete 
ventos, não cumpra, nem tenha em conta os compromissos autoassumidos na sua própria carta social, 
nomeadamente, no que diz respeito ao compromisso da promoção da conciliação entre vida laboral e 
privada e a criação das condições apropriadas para os devidos efeitos. Carta social esta, que de acordo 
com a administração a da VW, é para ser aplicada no seu todo, em todas as empresas do grupo VW. 

 O SITE-Sul está atento, a acompanhar e disponível para prestar o apoio necessário aos trabalhadores 
que tenham a necessidade de um horário deste tipo. 

A Comissão Sindical do SITE-Sul deseja umas boas férias a todos os trabalhadores e suas 
famílias e apela à unidade como resposta necessária para atingir os seus objetivos após férias. 

Palmela, 22 de Julho de 2021                                                      A Comissão Sindical do SITE-Sul                    
SINDICALIZA-TE! SER SINDICALIZADO É MAIS SEGURO! 


