
 

 

Aos Trabalhadores da Schindler Elevadores 
 

Organizar e reivindicar aumentos salariais para 2021! 
 

O SIESI enviou a proposta de aumentos salariais para 2021 à direcção da empresa e pretende, 

brevemente, reunir para negociar melhores salários, horários e outros direitos. 

Sabemos que a empresa obteve lucros em 2020, ao contrário do que fez acreditar quando 

recorreu ao regime de lay-off, pelo que a distribuição da riqueza criada pelos trabalhadores é 

mais que justa e merecida. 

 

Participa nos Plenários: um direito que não entra de quarentena! 

Os direitos dos trabalhadores não estão suspensos com a pandemia. Por isso, estão marcados 

plenários de trabalhadores nas próximas semanas, cujo tempo de duração é justificado e 

remunerado. Esperamos que o maior número possível participe presencialmente. 

Vários assuntos serão debatidos para que os trabalhadores sejam esclarecidos bem 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 da 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. 

Data Local Hora 

16 de Março de 2021 (Terça-feira) Algarve – Rua da Liberdade 2, 8200-434 Guia 08:30hs 

16 de Março de 2021 (Terça-feira) Setúbal – Rua Silva Porto nº 6  14:00hs 

17 de Março de 2021 (Quarta-feira) Mem Martins - Rua Padre Manuel da Nóbrega, 1 a 
3 Algueirão 

08:30hs 

17 de Março de 2021 (Quarta-feira) Telheiras – Largo Pimenteiras 6, Lisboa 14:00hs 
 

SINDICALIZA-TE nos Sindicatos da Fiequimetal/ CGTP –IN ! 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 por defenderem os 

seus direitos comete crime grave punível por lei.  

Todos os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos através dos delegados sindicais: 

Filipe Henrique (Lisboa) 914 440 257 ou Pedro Domingues (Algarve) 914 871 809. 

Março de 2021 

Pel’a Direcção do SIESI 


