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Aos Trabalhadores da thyssenkrupp Elevadores 
 

Situação do Covid19 e estado de emergência:  
Reivindicar melhores condições de trabalho   

 
Face à situação da pandemia Covid 19 em Portugal e da previsível entrada em vigor do Estado de 

Emergência brevemente, a Comissão Intersindical solicitou uma reunião à direcção da empresa, que se 

realizará na próxima semana, para discutir a situação e impactos na organização de trabalho e garantia 

dos direitos dos trabalhadores. 

Posteriormente à realização da referida reunião novo comunicado será enviado a todos os trabalhadores. 

Para que possamos ultrapassar mais esta etapa da melhor forma possível, contamos convosco e que nos 

façam chegar as vossas dúvidas, sugestões, problemas através dos Delegados e Dirigentes Sindicais de 

cada região do país. 

Todos os Representantes, quer sindicais, quer de segurança e saúde no trabalho, quer do comité europeu, 

estão a trabalhar de forma permanente e coordenada para que seja garantido todo o apoio em todas as 

áreas importantes para a vida de todos os trabalhadores. 

Apelamos ainda ao reforço da sindicalização nos Sindicatos da Fiequimetal / CGTP IN como forma de 

garantir, através das várias acções realizadas ao longo do ano, a melhoria das condições de vida e de 

trabalho, individuais e colectivas. 

 

Um trabalhador informado está mais seguro! 

Relativamente às questões de SST - Segurança e Saúde no Trabalho, brevemente serão divulgadas 

informações relativamente às últimas reuniões, situação do Covid19, decisões de problemas abordados, 

fornecimento de EPI’s, etc. 

Lembramos que, conforme previsto na Lei, cabe ao empregador assegurar condições de segurança e 

saúde no trabalho.  

Também nesta área o contacto com os Representantes dos Trabalhadores é fundamental, uma vez que 

tem aumentado o número de casos positivos de Covid19 na empresa e também para garantir o 

cumprimento do Plano de Contingência, das normas da DGS e salvaguardar os interesses dos 

trabalhadores.  

Por isso fiquem atentos! Protejam-se! 

A luta vale sempre a pena! Sindicaliza-te!  

Defende os teus direitos e condições de saúde e segurança no trabalho! 
  

A Comissão Intersindical na 

       Thyssenkrupp Elevadores 

Novembro de 2020 


