
 

  

AOS TRABALHADORES DA VW AUTOEUROPA 

Lay-off em tempo de Covid19 
A Comissão Sindical do SINDEL na Volkswagen-Autoeuropa do SINDEL, reuniu a 14 de abril 
2020 com a Administração da Volkswagen-Autoeuropa, a convite desta, para receber informação 
sobre a aplicação do regime de Lay-off simplificado no cumprimento do artigo 4º, nº 2 do Decreto-
Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março. 
Foi justificada a razão da sua aplicação bem como a forma como será aplicada, a sua 
abrangência e duração. O período da Lay-off inicia-se a 20 de abril e termina a 19 de maio 
(30 dias), mas poderá ser prolongado até ao final do mês de maio.  
A empresa adiantou que pretende iniciar o arranque da produção a 27 de abril, mas só irá 
trabalhar um turno na 1ª semana de segunda a sexta-feira, dois turnos na semana seguinte e, a 
partir da 3ª semana, os três turnos. 
Neste regime de Lay-off os trabalhadores receberão 2/3 da remuneração ilíquida, sendo 70% 
deste valor pago pela Segurança Social e 30% pela empresa. No entanto, a empresa garante 
o pagamento do restante valor até perfazer a totalidade da remuneração ilíquida do 
trabalhador, onde se inclui o subsídio de turno.   
 

A empresa prevê retomar a normal funcionamento do Horário AE 19 no início do mês de 
junho de 2020. (semana 23) 
 
Da mesma forma, VW-Autoeuropa informou o SINDEL do conjunto de procedimentos que vão 
ser adotadas para o arranque da produção no dia 27 de abril, se assim as condições o permitirem. 
Estas medidas visam a proteção sanitária dos postos de trabalho, para garantir a Segurança e a 
Saúde de todos os trabalhadores, bem como a adoção de procedimentos durante os intervalos 
de descanso e refeições e no vestuário de trabalho, no qual será incluído Equipamento de 
Proteção Individual, nomeadamente máscaras e luvas. Sobre todas estas medidas e 
procedimentos a empresa irá assegurar que os trabalhadores sejam informados de forma o mais 
detalhada possível através dos canais de comunicação ao dispor da Volkswagen-Autoeuropa. 
 

A Comissão Sindical do SINDEL da Volkswagen-Autoeuropa tem lutado neste período 

pela manutenção de salários, emprego e proteção sanitária de cada um de nós, dos outros 

e da nossa Família.   

JUNTA A TUA À NOSSA VOZ, PROTEGE-TE, ADERE AO SINDEL! 
 

Palmela, 14 de abril de 2020 

 

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial                    http://www.sindel.pt 
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