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aprovada durante a concentração na Praça de Londres e entregue no Ministério do Trabalho

CUMPRIR O DIREITO DE CONTRATAÇÃO COLECTIVA NA PETROGAL
LUTAR PELA REPOSIÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE

INTENSIFICAR A LUTA NOS LOCAIS DE TRABALHO
 

No quadro dos direitos  fundamentais  que  constitucionalmente  são atribuídos aos trabalha-
dores, a Constituição da República Portuguesa consagra (art.º 56.º) o direito de as associações
sindicais exercerem a contratação colectiva para defenderem e promoverem a defesa dos direitos
e interesses dos trabalhadores. 

Ao contrário do que prometeu antes das eleições legislativas, o actual Governo do PS não só
não tomou nenhuma medida legislativa para pôr fim à chantagem patronal, que utiliza o regime da
caducidade das convenções para impor o retrocesso ao passado, eliminando direitos e agravando
as  condições  de  trabalho,  como se  tem oposto  à  reposição  plena  do  direito  de  negociação
colectiva, votando contra as propostas de revogação da caducidade inscrita no Código do Tra-
balho, que outros partidos têm apresentado na AR.

A situação de boicote negocial  imposta pela Administração da Petrogal é paradigmática da
impunidade com que o patronato actua contra os trabalhadores e os sindicatos representativos. O
Ministério do Trabalho tem particulares e graves responsabilidades na situação que se está a viver
há muito tempo na Petrogal, quer por demissão do exercício das suas competências, nomeada-
mente quanto ao dever de assegurar a resolução dos conflitos de trabalho e promover a negocia-
ção colectiva, quer porque intervém de forma activa, apoiando explicitamente os ataques desferi-
dos pela Administração contra os trabalhadores. 

A publicação do  aviso  de caducidade  do acordo  autónomo – contrariando  o  compromisso
assumido pelo Governo em não publicar quaisquer avisos de cessação de vigência até serem
tomadas medidas legislativas sobre este regime – e a emissão de despachos a limitar o efectivo
exercício do direito de greve dos trabalhadores, são exemplos concretos da opção escolhida pelo
Ministério do Trabalho em reforçar o poder da Administração, tornando-se um aliado no objectivo
que  ela  tem  de  levar  por  diante  a  liquidação  de  direitos,  conquistados  com  duras  lutas  e
sofrimento ao longo de muitos anos de trabalho, sejam direitos laborais,  sejam outros direitos
sociais, como os regimes de assistência na saúde e de reformas.

É intolerável, imoral e envergonha o Estado Democrático, que o Ministério do Trabalho tivesse
cedido aos interesses privados de um grupo económico, a Petrogal, dando provimento à publica-
ção do aviso de caducidade do acordo autónomo, quando se mostrou serem falsas as razões
apresentadas pela Administração, assentes em dificuldades económicas, para denunciar o acor-
do. Nos três anos depois da denúncia feita, os lucros ultrapassaram 1,5 mil milhões de euros. Só
em 2016, o Presidente recebeu de salários 1,6 milhões de euros, os sete administradores execu-
tivos auferiram um montante superior  a 10 milhões e o principal  accionista,  Américo Amorim,
reforçou a sua posição como maior multimilionário do País.      

Os trabalhadores da Petrogal são, reconhecidamente, homens e mulheres dignos que
assumem com grande empenhamento e profissionalismo a actividade que desenvolvem,
em benefício da empresa. 

Os direitos fundamentais destes trabalhadores, tais como as liberdades sindicais,  direito de
greve e de contratação colectiva,  bem como o  princípio constitucional  que determina que
todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, não podem, em
caso algum, serem alienados em nome de um qualquer “deus mercado”, ou por pretensas “virtu-
des” das empresas “exportadoras”, como se estas fossem isentas de responsabilidades sociais.    

Perante  esta  situação,  os  trabalhadores  da Petrogal  presentes  na  Concentração  frente  ao
Ministério do Trabalho, no dia 24 de Abril, decidem:

 Exigir que Governo que respeite, promova e faça cumprir na Petrogal os direitos legais e
constitucionais de negociação e de contratação colectiva,  assim como garantir  o pleno
exercício  do direito  de greve,  abstendo-se de emitir  despachos anti-greve,  e,  também,
garantir o cumprimento de todos os direitos dos trabalhadores.   

 Intensificar a luta nos locais de trabalho, com vista a concretizar o pleno exercício do direi-
to de negociação colectiva, assegurar a reposição do direito constitucional do exercício
pleno de greve, exigir a reposição dos direitos e das retribuições que não estão a ser pa-
gas, bem como defender os direitos laborais e sociais que são alvo do ataque da Adminis-
tração. 

Lisboa, 24 de Abril de 2017


