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SOBRE A SITUAÇÃO NA VW AUTOEUROPA 

INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES 

SOBRE A PARAGEM DE PRODUÇÃO DE 1 A 5 DE SETEMBRO 

O SITE-Sul reuniu com a Administração da VW Autoeuropa no dia 27 de Agosto, onde nos foi 
comunicado que a empresa vai recorrer no período de 1 a 5 de Setembro ao Apoio 
Extraordinário à Retoma Progressiva da Atividade, um dos mecanismos de criado para apoiar 
empresas em situação de crise empresarial devido à pandemia, e de que iria neste período 
garantir ao pagamento da totalidade dos salários a todos os trabalhadores. 

Foi nos ainda transmitido que face aos problemas que se verificam com o fornecimento de 
semicondutores para o sector automóvel poderá a Autoeuropa efectuar mais paragens de 
produção através do recurso a este mesmo mecanismo, situação que motiva preocupação aos 
trabalhadores quanto ao futuro. 

Sobre estas duas questões é nosso entendimento que: 

O pagamento integral dos salários a todos os trabalhadores é o mínimo que a 
empresa/administração podia fazer, pois é a ela que lhe compete organizar o processo 
produtivo, o que inclui naturalmente a calendarização e dimensão do aprovisionamento 
necessário a laboração em pleno da empresa. 

A VW Autoeuropa dispõe de um mecanismo interno acordado (D.DAYS) que visa fazer face a 
este tipo de situações de necessidade de fazer paragens de produção por razões diversas, 
como tal deve fazer todos os esforços para o utilizar neste momento como solução. 

A Administração já devia ter adequado os seus níveis de aprovisionamento, de modo que a 
laboração não seja afectada como se tem vindo a verificar e que gera um clima de apreensão, 
quer entre os trabalhadores da Autoeuropa, quer entre os das empresas fornecedoras. 

A empresa em face dos resultados que obteve nos anos anteriores e inclusive no de 2020, não 
se pode escudar na pandemia para não dar resposta a melhoria das condições de trabalho na 
empresa e dos salários e rendimentos dos trabalhadores.  

O SITE-Sul manifestou ainda a sua preocupação com os impactos que os problemas que se 
verificam na cadeia de aprovisionamento da Autoeuropa poderão ter nos trabalhadores das 
empresas fornecedoras, e questionou sobre os reflexos da situação da Saint-Gobain Sekurit, 
empresa fornecedora da VW Autoeuropa e a questão da incorporação da produção nacional.  

O SITE-Sul afirma que os trabalhadores da Autoeuropa e das empresas fornecedoras e 
prestadoras de serviços não podem ser prejudicados quer nos seus salários quer nos direitos e 
que envidará todos os esforços no sentido da sua salvaguarda. 
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