
 

 

Aos trabalhadores da Petrogal/Galp  

A resistência aumenta, a luta continua! 
 

A FIEQUIMETAL saúda a luta dos trabalhadores da Petrogal pela contratação 
colectiva e a defesa dos direitos laborais e sociais. 
 

Nesta fase da luta verificou-se um aumento da adesão dos trabalhadores de 
ambas as refinarias à greve que teve lugar na passada semana. Este reforço 
da participação dos trabalhadores é claro indicador de que a luta vai 
intensificar-se. 
 

À Administração da empresa exige-se uma postura de seriedade nas 
negociações com vista a alcançar um acordo duradouro, com reposição de 
direitos e melhoria das condições de vida e de trabalho de todos os 
trabalhadores 
 

Ao Ministério do Trabalho exige-se que cumpra a Constituição da República e 
como é seu dever, promova a contratação e negociação colectiva. 
 

No decurso da próxima semana a Comissão Sindical Negociadora vai reunir 
para, entre outras matérias, discutir as formas e contornos do desenvolvimento 
da luta 
 

 

6 de Julho – TODOS A LISBOA! 
10h00 – Assembleia da República 

 
Na sequência do acordo entre o Governo do PS com os seus parceiros 
(patronato e UGT) e com o “aplauso” do PSD e CDS, o Governo do PS 
apresentou Proposta de Lei para nova alteração para piorar ainda mais o 
Código de Trabalho. Nesta proposta, entre outras malfeitorias, destacam-se 
as seguintes: 
 

 Perpetua a precariedade, a caducidade das convenções colectivas e 
o modelo de baixos salários; 

 Aumenta a duração do período experimental para os trabalhadores 
à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, 
só porque o são e independentemente das funções para  



 

que são contratados, violando os princípios constitucionais da 
segurança no emprego e da igualdade;  

 Alarga o período dos contratos de muito curta duração de 15 para 
35 dias e admite a sua generalização a todos os sectores de 
actividade: 

 Prevê a criação de um banco de horas grupal que permite ao 
patronato alargar em 150 horas anuais o número de horas de 
trabalho, sem compensação remuneratória e que põe em causa a 
conciliação da vida profissional com a vida familiar; 

 Mantém as normas que subvertem o direito de contratação colectiva, 
incluindo a caducidade das convenções colectivas e o 
enfraquecimento do princípio do tratamento mais favorável, 
perpetuando assim um regime que enfraquece a posição dos 
sindicatos e provoca o desequilíbrio das relações laborais em favor 
do patronato e em prejuízo dos direitos dos trabalhadores. 

 
 

 
Neste sentido a CGTP-IN apela a todos os trabalhadores que, 
independentemente de serem ou não sindicalizados, apoiem os 
pareceres de rejeição à proposta do Governo que serão apresentados, 
discutidos e aprovados em plenários nas empresas e serviços, e 
participem na concentração que terá lugar no dia 6 de Julho, na 
Assembleia da República, contra as normas gravosas da legislação do 
trabalho, por melhores salários e condições de trabalho e de vida, pela 
valorização do trabalho e dos trabalhadores. 
 

 

Garantir a Contratação Colectiva.  
Manter os Direitos Laborais e Sociais! 
 
 
 
21 de Junho de 2018                                                                        
 

  A Direcção 


