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Aos Trabalhadores da Thyssenkrupp Elevadores 
 

A luta continua por melhores salários! As negociações têm de continuar! 
Subscreve o abaixo-assinado por melhores salários e pela regulamentação das carreiras! 

 
 

 
 
 
 
 
O SIESI; SITE-NORTE; SITE-CSRA ; SITE CENTRO NORTE e a nossa Federação, a Fiequimetal, bem como a 
Comissão Intersindical na empresa saúdam a grande participação dos trabalhadores na greve do passado dia 10 de 
Março, bem como nas concentrações de Coimbra, Massamá e Porto, e que demonstraram uma grande união e 
consciência dos trabalhadores de que a luta é o caminho por melhores salários e condições de trabalho. 

 

Acções em curso para melhoria dos salários e condições de trabalho! 
 
A Comissão InterSindical na empresa esteve reunida, no dia 21 de março, para definir as acções a serem 
desenvolvidas nas próximas semanas com vista a dar continuidade às justas reivindicações dos trabalhadores por 
aumentos salariais dignos, face aos lucros e objectivos no último e actual exercícios. 

Foi solicitada à administração uma reunião para o mês de Abril para dar continuidade às negociações salariais para 
2017, como forma de manter o diálogo, mas também para que sejam criadas condições para um acordo salarial e  
regulamentação das carreiras. 

No dia 23 de Março foi realizada uma conferência telefónica com os representantes dos trabalhadores no Comité 
Europeu de Empresa e os Directores dos Recursos Humanos de Portugal, Espanha e Europa para debater o diálogo 
social na empresa na qual foram apresentadas, mais uma vez, as necessidades e preocupações dos trabalhadores 
de todo o país. Foi exigida à direcção em Portugal uma postura que traga reais benefícios para todos! 

Participa no abaixo-assinado pelos salários e pela regulamentação das carreiras! 
  
Está a decorrer um abaixo-assinado, na qual todos devem participar, para manifestar a insatisfação sobre os 
aumentos salariais insuficientes, a discriminação a qual muitos foram alvo, e para acabar de uma vez por todas com 
os pseudo-critérios de avaliação na atribuição de aumentos.  

O documento será entregue na próxima reunião do Comité Europeu de Empresa, a realizar-se de 
03 a 06 de abril em Essen, à direcção da Unidade de Negócios Ibéria, Área de Negócios Europa 
e África e Área de Negócios Elevator como forma de fazer chegar a voz dos trabalhadores ao 
mais altos responsáveis da empresa, por isso apelamos uma ampla participação. 

 

Serviço de Piquete: por melhores condições de trabalho 
 
Está confirmada a próxima reunião, para o mês de Abril, para dar continuidade a discussão pela melhoria das 
condições e organização do Serviço Thyssen Mais.  

 

Plenário de trabalhadores: Exerce o teu direito!  
 

A Constituição da República Portuguesa e a Lei garantem a todos os trabalhadores o direito de exercer actividade 
sindical na empresa, bem como de ser filiado nos Sindicatos, sem qualquer tipo de discriminação.  

A Lei prevê que cada trabalhador dispõe de quinze horas por ano, sem perda de retribuição, 
para participar nos plenários convocados pelos Sindicatos. O tempo utilizado nos plenários 
conta para todos os efeitos como tempo efectivo de trabalho. 

Todos os trabalhadores podem e devem participar independentemente do vínculo, da categoria 
profissional, sendo ou não sindicalizados. A participação construtiva e em defesa dos interesesse 
dos trabalhadores é um acto cívico!  

 

Pela unidade dos trabalhadores! Sindicaliza-te nos Sindicatos da Fiequimetal / CGTP-IN!  
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