AOS TRABALHADORES DA AUTOEUROPA
INFORMAÇÃO
O SINDEL reuniu, a 19 de outubro, com representantes da Administração da Volkswagen Autoeuropa. O
objetivo era discutir e fazer o ponto da situação com a empresa relativamente à questão da implementação
unilateral, por parte desta, dos novos horários e do trabalho em regime de laboração contínua.
Como tínhamos prometido, apresentámos também neste dia a nossa proposta de AE (Acordo de Empresa)
que, a ser implementado, complementará o Contrato Coletivo de Trabalho do Setor Automóvel, por um
lado; e por outro adequará as relações laborais à situação concreta da Empresa.
A proposta será dada a conhecer com mais detalhe nas sessões de esclarecimento que iremos realizar,
em meados de novembro. Nessas oportunidades o SINDEL tornará claro que, consagrando-se num
documento oficial, esta proposta arrastará consigo um conjunto de benefícios contratuais específicos para
os trabalhadores da Autoeuropa. A proposição do SINDEL procura também enquadrar uma solução justa
para o trabalho em laboração contínua, pugnando por um enquadramento legal adequado.
Da nossa proposta destacamos:
• Prémio de 2.000,00€ para assinatura do Acordo;
• Aumento de 4% nas tabelas salariais e prémios de chefe de equipa;
• Subsídio de turno de 37,5% para os colaboradores abrangidos pelo AE19;
• Prémio de 0,01€ por cada viatura produzida para cada trabalhador;
• Prémio de 100% do vencimento aos colaboradores que completem 25 anos de casa;
• Horário semanal de 36,7 h/semana, não podendo ser excedidas as 8 horas diárias;
• 25 dias de férias podendo acrescer 3 dias de acordo com critérios de absentismo;
• Subsídios de: 350€ para trabalhadores-estudantes, 250€ para nascimento, 500€ para casamento;
• Subsídio de escolaridade para trabalhadores com filhos inscritos no ensino, respetivamente: 45€ (pré-

escolar e ensino básico); 60€ (ensino secundário) e 75€ (infantário e ensino superior).
Esperamos sinceramente que – em nome do bom senso e da paz social que se atingirá pela defesa dos
interesses dos trabalhadores da Autoeuropa e, pela paz social conseguida, da própria Empresa – que a
Administração compreenda a nossa propositura e aceite discutir connosco e com quem nos queira
acompanhar as bases para um AE em que todos se reconheçam.

JUNTA A TUA À NOSSA VOZ, COMPARECE AOS PLENÁRIOS,
ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 23 de outubro de 2018
Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial

http://www.sindel.pt

