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Aos Trabalhadores da TK Elevadores Portugal 
 

Pela resposta às reivindicações! 
Participa nos plenários! 

 

Saudamos todos os trabalhadores pela firmeza e determinação na realização da greve do dia 30 de 

Julho, em todo o país, e sua participação nas concentrações no Porto, Algarve, Açores e Madeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A participação dos trabalhadores demonstra, mais uma vez, que a união faz a força e, ao contrário do que 

possam tentar fazer crer, a luta não tira férias! 

Lembramos que os motivos que levaram a esta acção de luta resultaram da ausência de contraproposta, 

por parte da direcção, ao Caderno Reivindicativo 2021, cujos temas são propostos há vários anos, bem 

como outras matérias relevantes para as condições de trabalho, como o Piquete, a pressão sobre os 

trabalhadores e a falta de recursos humanos em várias áreas.  

Destacamos ainda como positivo as várias mensagens de solidariedade, quer a nível nacional quer 

internacional e também a participação de representantes sindicais de outras duas empresas do ramo. A 

solidariedade não tem fronteiras!  

A direcção da Unidade de Negócios Europa Africa já foi informada deste impasse das negociações, da 

greve realizada, bem como dos próximos passos que pretendemos para desbloquear a negociação. 

Houve o compromisso da direcção da empresa para que, na próxima reunião de negociação, seja 

apresentada uma contraproposta para, caso se demonstre relevante, futuramente ser discutida e votada 

pelos trabalhadores em plenário. 
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A Comissão Intersindical realizou uma reunião no mês de Agosto, na qual analisou a situação actual e 

definiu que se mostra necessária uma nova ronda de plenários será realizada em todo o país, cujas datas 

serão divulgadas em breve.  

Apesar de haver um avanço na discussão de outros temas com os responsáveis da empresa, as soluções 

demoram muito tempo para aparecer. O Piquete, o Dataevo, a política de contratacção de pessoal, o 

teletrabalho serão discutidos em breve para salvaguardar as propostas e os interesses dos trabalhadores. 

Caso a inércia por parte da administração de Portugal e Iberia continuem na mesa negocial, novas acções 

de luta terão de ser propostas. 

 

A luta continua! Sindicaliza-te! Exige os teus direitos! 

A Comissão Intersindical  

na TK Elevadores Portugal 

Agosto de 2021 

Respeito e Solidariedade não têm 

fronteiras! 

Conforme mencionado no último comunicado foram 

várias as mensagens recebidas de Espanha, França, 

Holanda, sendo que, antes do dia da greve, também 

recebemos duas outras: dos Presidentes do Comité 

Europeu de Empresa (Wolfgang e Yusuf) bem como da 

Comissão de Trabalhadores da Alemanha (Susanne, 

Wolfgang e Gogo). Por isso, após a greve, enviamos uma 

carta de agradecimento a todos. 

           
 

 

 

Petição Electromecânico de Elevadores - 

profissão de desgaste rápido 
Conforme já divulgado anteriormente estão a ser 

recolhidas assinaturas para que a profissão de 

Electromecânico de Elevadores seja considerada 

como de desgaste rápido, como outras já o são por 

via legislativa.  

Todos podem participar, trabalhadores, amigos e 

familiares. Basta preencher: nome, localidade e 

cartão de cidadão. Participa e divulga! 

https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT108840 
 

         

 

Ao Caderno Reivindicativo 2021 exigimos uma contraproposta: 

 Pela redução do horário de trabalho, das 40hs para 35hs de forma gradual, sem perda de retribuição;  

 Pelo pagamento do complemento do salário líquido em caso de baixa médica; 

 Pela aplicação do descanso compensatório aos trabalhadores que realizam trabalho suplementar; 

 Pelo pagamento do cartão de saúde ao agregado familiar; 

 Pela aplicação de um dia de férias por cada dez anos de antiguidade na empresa. 


