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Eleição para o Representante 

do Conselho de Empresa 

Europeu na Hanon Systems 

No dia 12 de Dezembro vota na  

Ana Paula Cristino - LISTA B! 
 

Você sabe que o Conselho de Empresa Europeu 

(CEE) é órgão de Representação dos 

Trabalhadores, estabelecido através de Diretiva 

Europeia, para informação e consulta dos 

assuntos relativos à situação do emprego, 

condições de trabalho, diálogo social nas 

multinacionais? 

Sabe quais são os principais temas debatidos a 

nível europeu, em outras empresas do grupo? 

Quando os trabalhadores da Hanon Systems em 

Portugal realizaram dias de greve, em 2019, sabe 

se a direção central foi informada? 

Sabe quais os direitos aplicados nas empresas em 

outros países? 

Já foi informada/o sobre as condições de 

trabalho, processos e medidas de prevenção de 

acidentes noutros países? 

 

A Lista B propõe: 

- informar regularmente os trabalhadores dos  

assuntos debatidos nas reuniões do CEE com a 

administração central da empresa. 

- promover uma melhor comunicação entre os 

Representantes dos trabalhadores e a direção da 

empresa em Portugal. 

- saber quais são os direitos e condições de 

trabalho noutros países e trazer o que de melhor 

se pratica para a empresa, conforme acontece 

em outras multinacionais. 

- informar a direção central das reivindicações 

dos trabalhadores em Portugal. 

- trabalhar conjuntamente com os representantes 

dos outros países para defender o emprego. 

- requisitar todas as medidas de segurança e 

saúde no trabalho como forma de melhorar as 

condições de vida e trabalho na empresa. 

 

Por isso, no dia 12 de dezembro, Vota Ana Paula Cristino! Não ir votar beneficia o patrão!

  

Votar na Ana Cristino é garantir o direito dos trabalhadores  

à informação sobre os assuntos europeus! 

Dezembro 2019 
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Eleição para o Representante 

do Conselho de Empresa 

Europeu na Hanon Systems 

No dia 12 de Dezembro vota na  

Ana Paula Cristino - LISTA B! 
 

Você sabe que o Conselho de Empresa Europeu 

(CEE) é órgão de Representação dos 

Trabalhadores, estabelecido através de Diretiva 

Europeia, para informação e consulta dos 

assuntos relativos à situação do emprego, 

condições de trabalho, diálogo social nas 

multinacionais? 

Sabe quais são os principais temas debatidos a 

nível europeu, em outras empresas do grupo? 

Quando os trabalhadores da Hanon Systems em 

Portugal realizaram dias de greve, em 2019, sabe 

se a direção central foi informada? 

Sabe quais os direitos aplicados nas empresas em 

outros países? 

Já foi informada/o sobre as condições de 

trabalho, processos e medidas de prevenção de 

acidentes noutros países? 

 

A Lista B propõe: 

- informar regularmente os trabalhadores dos  

assuntos debatidos nas reuniões do CEE com a 

administração central da empresa. 

- promover uma melhor comunicação entre os 

Representantes dos trabalhadores e a direção da 

empresa em Portugal. 

- saber quais são os direitos e condições de 

trabalho noutros países e trazer o que de melhor 

se pratica para a empresa, conforme acontece 

em outras multinacionais. 

- informar a direção central das reivindicações 

dos trabalhadores em Portugal. 

- trabalhar conjuntamente com os representantes 

dos outros países para defender o emprego. 

- requisitar todas as medidas de segurança e 

saúde no trabalho como forma de melhorar as 

condições de vida e trabalho na empresa. 

 

Por isso, no dia 12 de dezembro, Vota Ana Paula Cristino – Lista B! Não ir votar beneficia o patrão! 

 

Votar na Ana Paula Cristino é garantir o direito dos trabalhadores  

à informação sobre os assuntos europeus! 

Dezembro 2019 


