
Aos Trabalhadores da  

Schindler Elevadores 
 

Organizar e reivindicar melhores condições 

salariais e de segurança e saúde no trabalho! 

 

Nesta fase em que a direcção da Schindler coloca os trabalhadores numa situação de dificuldade 

financeira, sem justificações plausíveis (nem visíveis) é que, mais uma vez, vem à tona o que é 

mais importante nas retribuições: a melhoria dos salários. 

Como tal será entregue a proposta de aumentos salariais para 2020 à direcção da empresa com 

o objectivo de reunir para negociar melhores salários, melhores horários, mais direitos, etc. 

 

Regime de lay-off: implementado de forma ilegal e sem fundamentos 

Conforme nossos comunicados anteriores, a direcção da empresa não cumpriu com as normas 

legais para implementação do regime de lay-off. Por outro lado, não foram apresentados os 

fundamentos obrigatórios para implementação de tal regime, isto é, perdas de mais 40% nas 

vendas, conforme previsto no Código do Trabalho. 

Sendo assim, são os trabalhadores da empresa que estão a perder rendimento, colocando 

em causa o seu sustento e de suas famílias, com uma crise que, não foi demonstrada por 

ninguém. Repudiamos esta forma de ganhar dinheiro com o empenho de quem trabalha. 

Entendemos que a Schindler enquanto multinacional, e conforme números publicados em 

Fevereiro pela própria direcção, não só não teve qualquer perda nos últimos meses como tem 

todas as possibilidades para evitar com que sejam os trabalhadores a pagar, através da redução 

de ordenados e dos pretendidos apoios do Estado. 

 

Comissão Sindical do SIESI em funções: 

Informamos que, com imensa satisfação, foram eleitos dois delegados sindicais do SIESI, para 

representar os trabalhadores e o Sindicato dentro da empresa. 

A eleição de delegados sindicais, das várias regiões do país, 

bem como o aumento do número de sócios dos Sindicatos é 

muito importante para aumentar a força dos trabalhadores 

dentro da empresa. A acção colectiva é sempre mais forte 

para defender os interesses colectivos e individuais. 

Para qualquer assunto poderão contactar o Filipe Henrique, de 

Lisboa, através do número 914 440 257 e o Pedro Domingues, 

do Algarve, através do número 914 871 809. Ainda assim é 

importante que outros trabalhadores integrem a nossa 

comissão sindical.  



Plenários de trabalhadores: um direito que não entra de quarentena 

 

Os direitos dos trabalhadores não estão suspensos com a pandemia. Por isso e, pelo facto de 

agora existir uma comissão sindical na empresa, serão marcados plenários de trabalhadores nas 

próximas semanas, cujo tempo é justificado e remunerado. Esperamos que o maior número 

possível participe através dos meios digitais. 

Assim, os trabalhadores serão esclarecidos do infeliz rumo que a direcção da empresa decidiu 

tomar, bem como de como poderão, em colectivo, trabalhar na melhoria das suas condições de 

trabalho e de vida. 

Serão abordados temas de muita importância como a segurança e saúde no trabalho, quer antes 

quer no contexto actual da pandemia. 

Pelo facto da Schindler ser uma multinacional também será abordado como os trabalhadores se 

organizam a nível europeu, e como os Sindicatos apoiam os representantes dos trabalhadores 

nessa área. 

 

SINDICALIZA-TE no SIESI! EXIGE OS TEUS DIREITOS! 

 

Os Sindicatos da Fiequimetal/CGTP-IN estão a trabalhar em conjunto para que os trabalhadores 

estejam representados em todos os locais do país.  

O direito à filiação sindical está previsto na Lei, qualquer tentativa no sentido de impedir, reprimir, 

discriminar ou marginalizar os trabalhadores que entendam defender os seus direitos comete 

crime grave punível por lei.  

Todos os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos através dos dirigentes sindicais: Igor 

Oliveira 918 210 830, Luis Santos 917 000 727 e Paulo Rodrigues 918 210 844. 
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Pel’A Direcção do SIESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIESI – Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas  

Tel.: 218 161 590 www.siesi.pt / Email: siesi@siesi.pt 

Visita o site do SIESI no facebook! 

http://www.siesi.pt/
mailto:siesi@siesi.pt

