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Parque Autoeuropa - Representantes dos trabalhadores querem ser ouvidos pelo
Governo!
22-Nov-2008

Os representantes das Comissões de Trabalhadores do parque industrial da Autoeuropa querem ser recebidos pelo
Ministro da Economia para apresentarem as dificuldades que se vivem neste sector e particularmente nesta região, que
obviamente são conhecidas do Governo, para isso enviámos para o Gabinete do Ministro Manuel Pinho um pedido de
reunião para lhe transmitir algo mais.

Entendemos que faz todo o sentido realizar-se uma reunião entre as partes, temos os nossos problemas, mas não só,
também temos as nossas ideias para apresentar ao Sr. Ministro.

Na conjuntura actual que se vive, na indústria automóvel, é importante serem ouvidas todas as partes que fazem parte
deste sector. O facto do Governo ter reunido com representantes da indústria automóvel é um passo importante, mas
porque entendemos que se deverá ir mais além, é possível que possamos dar algum contributo para encontrar soluções.

Temos consciência que uma cooperação, para encontrar soluções, entre representantes dos trabalhadores e Governo
pode estimular uma nova forma de diálogo, mais no terreno, mais de aproximação aos trabalhadores.

O facto de algumas empresas já terem tomado medidas mais drásticas, como os despedimentos e o recurso à lay off,
tem de ser encarado com bastante atenção, preocupação e com grande proximidade, para se evitarem abusos e
aproveitamentos, de algumas empresas nesta fase, para reduzirem direitos e regalias dos trabalhadores, podendo
mesmo utilizar de forma inadequada alguns subsídios que possam usufruir do Governo ou da União Europeia.

Este parque industrial tem servido de exemplo para algumas pessoas, esperamos também que algumas pessoas se
disponibilizem para nos ouvir e sermos assim também um exemplo de colaboração, não só nos transmitam as suas
preocupações, mas também nos apresentem um plano de acções, para o qual também possamos contribuir.

O momento é de dificuldades e é nas dificuldades que as pessoas podem encontrar soluções para impulsionar o sector,
para se obterem mais valias e melhores oportunidades de melhoria, com novas e diferentes ideias.

Os representantes dos trabalhadores, nomeadamente as três Comissões de Trabalhadores(CT's), Autoeuropa, Faurecia
e Schnellecke, as quais fazem parte de uma coordenadora das Ct´s deste parque, que representam as restantes
CT's, entendem que faz todo o sentido a realização da referida reunião e aguardam da parte do Sr. Ministro uma resposta.

Daniel Bernardino

Coordenador da Comissão de Trabalhadores da Faurecia

Parque Industrial Autoeuropa
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