
Porque 
protestam 
os trabalhadores da Petrogal?

Comunicado

à população

Hoje os detentores do capital do Grupo Galp Energia decidem 
que são seus quase 500 milhões de euros dos lucros de 2017. 

Entretanto, a administração marca passo nas negociações 
do Acordo Colectivo de Trabalho. Pretende continuar o ataque 
a importantes direitos sociais, que os trabalhadores 
conquistaram e não desistem de defender.

O Ministério do Trabalho já deveria ter convocado reuniões 
tripartidas. Mas o Governo e este Ministério têm mantido o ataque 
à contratação colectiva. 
Ao contrário de promessas e compromissos, o Governo publicou a 
caducidade do Acordo Autónomo da Petrogal (dando o seu aval ao 
ataque aos direitos dos trabalhadores) e assinou vários despachos 
que atacam o direito à greve na nossa empresa, tal como fizeram o 
PSD/CDS.

Foi para isto que fizeram a privatização da energia! 
Para uns poucos ficarem com os lucros, quem paga 
são os trabalhadores, são os consumidores, é o País!

Assim não pode ser! Em Junho vamos fazer greve!

Contamos com a sua solidariedade. 
A nossa luta também é sua!

Lisboa, 15 de Maio de 2018
Fiequimetal (CGTP-IN)
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