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PROMESSAS DE DIÁLOGO NÃO 
ENCHEM A BARRIGA! 

A LUTA DOS TRABALHADORES É  JUSTA E DIGNA! 
O anúncio de reunião com a Administração proposta para dia 25 Novembro não responde de 
forma concreta e objectiva à justa reivindicação apresentada pelos trabalhadores para o 
aumento extraordinário do salário para 2022 e da revisão do valor acordado para 2023. 
 
A Administração tem conhecimento da aprovação da Greve pelos trabalhadores em Plenário 
desde o dia 9 de Novembro, nada fez desde então para o evitar, vem agora, na véspera do 
início da Greve tentar desmobilizar os trabalhadores da luta pelo aumento dos salários com 
a promessa vaga de uma reunião para o final do mês, quando sabemos que se realizam 
reuniões regulares com a Comissão de Trabalhadores e até agora nada apresentou. 
 
Consideramos esta resposta apenas uma manobra 
de diversão por parte da Administração para evitar 
a luta dos trabalhadores por melhores salários. 
 Se tiver uma contraproposta, então que a 
apresente para negociar de forma séria e célere se 
quer evitar o conflito e deixe de insistir em 
respostas vazias de conteúdo. 
 
Já antes dos plenários o SITE-Sul comunicou e 
alertou a Administração para o 
descontentamento existente entre os 
trabalhadores e da necessidade de rever os 
aumentos salariais face ao aumento do custo 
de vida.  
A Administração desvalorizou o nosso alerta mantendo a sua intransigência nesta matéria, 
empurrando os trabalhadores para o conflito.  

A decisão dos Plenários é soberana! 
Lembramos e esclarecemos que a Greve foi aprovada pela esmagadora maioria dos 
trabalhadores da VW Autoeuropa presente nos Plenários convocados pela Comissão de 
Trabalhadores de 8 e 9 de Novembro, como tal só os trabalhadores a podem desconvocar 
em novos Plenários.  
Para nós a convocação ou desconvocação de Greves não se fazem por decreto ou a pedido 
de terceiros, mas sim com o envolvimento e discussão com os trabalhadores na decisão de 
avançar ou não com as formas de luta aprovadas. 
Esclarecemos que a Comissão de Trabalhadores de acordo com o Código do Trabalho 
pode convocar plenários com caracter de urgência num prazo de seis horas e ouvir os 
trabalhadores sobre o que fazer. 
 
O SITE-Sul respeitando a decisão dos trabalhadores entende manter o pré-aviso de 
Greve para os dias 17 e 18 de Novembro e apela aos trabalhadores que se mantenham 
firmes, unidos e determinados na luta e se concentrem na portaria ao início dos 
turnos.  
 
Palmela, 15 de Novembro de 2022.                                      A Comissão Sindical do SITE-Sul 

A LUTA É O CAMINHO! SINDICALIZA-TE! 
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TODOS OS TRABALHADORES DA VW 

AUTOEUROPA ESTÃO ABRANGIDOS PELO PRÉ-AVISO DE 
GREVE! 

 
 

Voltamos a apelar à concentração dos trabalhadores na portaria durante os 
períodos de greve no início de cada turno de acordo com os horários no quadro 
abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOTA:O turno D (noite) inicia o período de greve às 23H.40 de dia 17 e 
termina à 1H.40 de dia 18 de Novembro. 
Todos os trabalhadores a laborar em outros horários devem de se integrar no 
período de Greve que coincida com o seu horário, ex. horário central, 6+4, 
tool&die e outros.  

 
 

Vamos dar uma resposta forte e unida à Administração! 
Pelo aumento extraordinário dos salários! 

 
A LUTA CONTINUA!  

SINDICALIZA-TE! 
 

Palmela, 15 de Novembro de 2022.                                      A Comissão Sindical do SITE-Sul 

 
 

17 Novembro      Turno A             das 15H20   às 17H20  

18 Novembro      Turno C             das  7H00   às     9H00  

18 Novembro      Turno D            das 23H40   às    1H40  

18 Novembro      Turno B             das 15H20   às 17H20  


