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Aos Trabalhadores da thyssenkrupp Elevadores 
 

Compromissos para soluções ao Serviço de Piquete:  
A Greve fica desconvocada!  

 
A Comissão Negociadora Sindical da Fiequimetal informa os trabalhadores que foi realizada reunião com a direcção da empresa, 

no dia 15 de Novembro, para discussão sobre a situação das escalas do Piquete e o pré-aviso de Greve que estava suspenso até 

à presente data. 

A direcção da empresa assumiu, de forma clara, os seguintes compromissos: 

 Manutenção do Reforço nas 04 delegações (Lisboa Centro, Lisboa Oeste, Porto e Setúbal,) até ao dia 30/11. 

 Envio de uma comunicação (nota interna) aos trabalhadores que fazem o serviço de Reforço: critérios para saídas, horário, 

pagamentos, descanso das 11 horas diárias, pausa para refeições após 5 horas de trabalho, cumprimento das normas de 

segurança e saúde no trabalho. 

 Realização de reuniões regulares em cada uma das 4 delegações, com os Representantes dos Trabalhadores. 

 Envio das informações do número de avarias por delegação à Comissão Negociadora Sindical semanalmente. 

 Realização de novas reuniões de negociação do Serviço de Piquete, nos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março. 

Como tal a greve fica desconvocada. Esta decisão demonstra que o papel dos Sindicatos e dos Representantes dos 

Trabalhadores é de negociar, com bom senso, na legítima defesa dos interesses dos trabalhadores, evitando ao máximo um 

conflito generalizado na empresa. Mesmo que isso não seja consequência de decisões da responsabilidade dos trabalhadores.  

A nossa posição é clara: todas as escalas de Piquete devem ser repostas!  

Face à esta situação serão realizados plenários de trabalhadores, nas próximas semanas. Por isso participa! 

Por isso esperamos que as futuras decisões da Direção tenham em conta os interesses dos trabalhadores, suas propostas, e a 

melhoria das condições de trabalho. E que, da mesma maneira, demonstrem com soluções para os problemas atuais. 

Desde já demonstramos total solidariedade e apoio para com os trabalhadores e por sua posição na luta pela melhoria das 

condições de trabalho e do trabalho em boas condições de segurança. Alertamos que o aumento do número de avarias agrava o 

ritmo de trabalho e pode por em causa o trabalho em segurança. 

Conforme já foi demonstrado pelos trabalhadores, em vários períodos ao longo dos anos na empresa, é com a luta que 

conquistamos e repomos direitos. A defesa dos seus interesses não pode estar baseada numa folha de Excel, com o único intuito 

de reduzir direitos e retribuições.  

 

                           

A luta vale sempre a pena!  

Sindicaliza-te e defende os teus direitos! 

  A Comissão Intersindical na 

       Thyssenkrupp Elevadores 

15 de Novembro de 2019 


