
   Na obra da Torre Eiffel, como em todo o lado,

sejamos franceses ou estrangeiros :

 OS MESMOS DIREITOS,
A MESMA SOLIDARIEDADE !

A  associação  ‘Cordistes  en  colère,  cordistes  solidaires’  (trabalhadores  em  altura  revoltados,
trabalhadores em altura solidários), é um colectivo fundado por e para os trabalhadores em altura e os
seus familiares.
As nossas actividades são:

• Apoio às vítimas de acidentes no trabalho, e aos seus familiares, nomeadamente depois da
morte de 26 trabalhadores em altura desde 2006, em França ;

• Apoio aos trabalhadores nos conflitos laborais ;
• Participação e empenho na defesa das condições de trabalho junto das instituições ;
• Partilha de conselhos e informações destinadas aos trabalhadores em altura.  Divulgação de

informação para o público em geral e à comunicação social.

Luta pelas condições de trabalho dos trabalhadores em altura na Torre Eiffel
Até ao início de 2021 as obras de pintura da Torre Eiffel foram geridas por 4 empresas (duas empresas
responsáveis pela pintura, uma pela instalação de linhas de vida e uma pela instalação de redes de 
protecção) .

Os  colegas  trabalhadores  em  altura  contratados  em
regime  de  trabalho  temporário  pela  ERI  (uma  das
empresas  responsáveis  pela  pintura)  depararam-se
com inúmeros problemas (segurança, salários, duração
dos  contratos,  subsídios  de  deslocação,  …).  Perante
essa situação, mobilizaram-se e lutaram de Setembro
de 2020 a Fevereiro de 2021 para defenderem as suas
condições de trabalho. Em 6 meses de luta todas as
reivindicações exigidas foram obtidas ! (ver lista)

Como  conseguiram  fazer  valer  os  seus  direitos ?
Souberam permanecer unidos, recusando tentativas de
divisão, utilizando a seu favor o carácter emblemático,
mediático  e  político  dessas  obras  na  Torre  Eiffel !
Quem desejaria um escândalo mediático nas obras do
monumento mais visitado de França ?

Em Fevereiro de 2021 as obras foram interrompidas
devido à poluição por chumbo devido às partículas de
pintura que punham em perigo a saúde dos visitantes
da Torre Eiffel.
As obras foram retomadas em Setembro. A empresa
Jarnias encarregou-se de toda a gestão das obras. As
empresas anteriormente responsáveis pelas obras não
retomaram os trabalhos, nem os seus trabalhadores.

Problemas resolvidos graças à luta 
dos trabalhadores em altura 

2020-2021

• falta de formação CQP2 – Técnico em altura
• diferença de salário entre trabalhadores 
contratados e temporários
• falta de equipamento
• falta de subsídio pelo uso de máscara 
(15€/dia)
• desrespeito pelos tempos de pausa devido ao 
uso de máscara 
• cartuchos filtrantes desadequados e não 
renovados com frequência suficiente
• vestuário de trabalho não apropriado 
(diversas reacções cutâneas devido às tintas 
époxi)
• falta de formação e de informações sobre as 
tarefas a cumprir
• não fornecimento da evolução dos 
procedimentos operacionais na estrutura
• ausência de procedimentos claros em caso de 
acidente
• incumprimento das regras de subsídios de 
grandes deslocações (refeições, alojamento, 
trajectos)  
• alteração frequente de protocolos e de 
horários dos trabalhadores 



O recomeço das obras não deve implicar condições de trabalho precárias !
Com a mudança na gestão da obra, pareceu-nos importante, juntamente com a associação, assegurar a
manutenção de boas condições de trabalho. 

Sabemos que muitos de vós vêm de Portugal
para trabalhar nas obras da Torre Eiffel.
Com o estatuto de trabalhadores destacados
é  importante  que  saibam que  o  Código de
Trabalho vos garante os mesmos direitos que
aos trabalhadores franceses.

Devem receber  os  mesmos salários  que  os
trabalhadores  directamente contratados pela
empresa Jarnias.
Têm direito aos mesmos subsídios,
aos mesmos horários, aos mesmos períodos
de  duração  de  trabalho,  aos  mesmos
prémios, ...

Em  todos  os  aspectos,  os  trabalhadores,
sejam  franceses  ou   destacados,  devem
receber o mesmo tratamento !

O  estatuto  de  trabalhador  destacado
APENAS  afecta  o  montante  das
contribuições  pagas  pela  entidade  patronal.
Os  vossos  direitos  às  prestações  sociais
continuam  a  depender  do  vosso  país  de
origem.

Em caso de necessidade, contactem a Associação
Em caso de problemas, ou simplesmente para encontrar resposta às vossas questões não hesitem em
contactar-nos !
Esta associação foi criada para e por trabalhadores em altura, sem distinção de nacionalidade !
A associação  serviu  de  intermediária  aos  colegas  que  trabalharam  previamente  na  obra,  com  o
objectivo  de  levar  certas  reivindicações  às  entidades  patronais  e  ao  cliente  (SETE :  Société
d’exploitation de la Tour Eiffel)
É preciso ter em conta que o conselho de administração da SETE é composto quase exclusivamente
por  representantes  eleitos  para  a  Câmara  de  Paris.  O  risco  de  um  escândalo  assusta-os.   Esta
consciência é uma arma ao vosso dispor ! Se têm reivindicações têm todas as hipóteses de recuperar
os vossos direitos  !

Em caso de necessidade a associação está disponível para vos ajudar !
Se tiverem problemas contactem também a vossa inspecção do trabalho (ver contacto abaixo).

Os trabalhadores destacados têm os mesmos 
direitos que todos os trabalhadores franceses

• Mesmas condições salariais que os trabalhadores 
franceses (trabalho igual=salário igual) ;
• Licenças para acontecimentos familiares (nascimento, 
casamento, morte, …) ;
• Feriados (sem trabalhar ou remunerados a duplicar)
• Duração do trabalho (35-48h/semana e 10h/dia)
• Remuneração das horas extraordinárias 
• Remuneração das horas nocturnas das 20h às 6h
• Pagamento de 75 % do salário em caso de mau tempo
• Férias pagas (10 % do salário ou 2,5 dias / mês)
• Direito à greve
• Direito de rescisão
• Subsídios de grandes deslocações para alojamento e 
refeições (exemplo : 80€/dia nos contratos da empresa 
Jarnias) : a pagar de segunda-feira a domingo + 1 viagem 
ida e volta Paris-Portugal uma vez/mês (tempo de trajecto 
e despesas de transporte pagas)
• Regras relativas à saúde e à segurança no trabalho

►Todas as informações sobre os direitos dos 
trabalhadores deslocados podem ser lidas no site:
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement
-des-salaries-posting-of-employees/

►Na obra, vocês dependem da :
Convention collective - ouvriers du bâtiment (IDCC 
1596)
(Convenção colectiva – trabalhadores da construção civil)

ASSOCIAÇÃO
Cordistes en colère, cordistes solidaires

Tel :0638496418 onde 0614708932

E-mail : cordistesencolere@riseup.net 

Internet  : https://cordistesencolere.noblogs.org/

INSPECTION DU TRAVAIL

Tel : 01 70 96 20 95

E-mail : idf-ut75.uc5@direccte.gouv.fr

Inspector obra Torre Eiffel :
Sylvie LEITAO e Noura MEDJOUDJ-MEZHAR

CONTATO
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