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Prémios não pagam despesas! 

Proposta é uma mão cheia de nada! 
Mais uma vez a administração da VANPRO, pretende resolver os problemas dos baixos salários 

“tapando o sol com a peneira”, através da atribuição de um novo prémio no valor de 100€ e da 

promessa de revisão do aumento salarial para 2023. Prémio esse, que mais uma vez não irá 

tocar a todos os trabalhadores, pois estará sujeito ainda a critérios a definir e será pago uma 

única vez em dezembro. Com este tipo de proposta, a administração da VANPRO demonstra não 

só insensibilidade para a situação vivida pelos seus trabalhadores, como parece acreditar que o 

aumento do custo de vida não afeta negativamente todos os trabalhadores. 
A proposta da administração comunicada pela CT, é em boa verdade uma mão cheia de 
nada! 
A Administração decidiu mais uma vez ignorar a vontade dos trabalhadores, apresentando uma 
proposta que não vai ao encontro das suas justas reivindicações. Os trabalhadores foram claros 
no plenário afirmando que prémios não resolvem os seus problemas, e exigiram o aumento do 
salário, o que ficou bem explicito nas conclusões do plenário!  
 

Não se faz a greve com agrado! 
Não é prática do SITE-Sul a realização da greve sem motivos objetivos. 
Trata-se de uma forma de luta quando está esgotada a via do diálogo, diálogo esse que a 
administração da VANPRO insiste em não por em prática! O que se verifica é um monologo de 
quero, posso e mando, sem ter em conta a opinião do elemento essencial em qualquer empresa, 
os seus trabalhadores! 
A Administração está em condições de evitar o conflito, ainda tem o tempo necessário 
para encontrar uma solução que evite este caminho. 
Ainda que, o tempo se esteja a esgotar, continuamos disponíveis para o diálogo, pelo que a 
Administração da VANPRO ainda vai a tempo de apresentar uma proposta, que vá ao encontro 
do que é essencial para os trabalhadores, o aumento dos seus salários!  

Palavras leva-as o vento! A greve mantêm-se! 
Para já e na ausência de qualquer proposta 
concreta e credível por parte da 
Administração, que permita aos trabalhadores 
suspender a greve, não nos resta alternativa 
que não seja a sua manutenção e apelar á 
unidade dos trabalhadores e que mantenham 
a firmeza e não embarquem em mensagens 
ilusórias. 
 
Como tal o SITE-Sul cumprindo aquilo que 
os trabalhadores aprovaram em plenário 
mantêm o pré-aviso de greve para os dias 
24 e 25 de Novembro.  

Palmela,15 de Novembro de 2022 
 

A Comissão Sindical do SITE-Sul 

PELO AUMENTO EXTRAORDINÁRIO DO SALÁRIO! 
A LUTA CONTINUA! 

  


