
MOÇÃO
aprovada durante a concentração nas Torres de Lisboa e entregue à Administração

CUMPRIR O DIREITO DE CONTRATAÇÃO COLECTIVA NA PETROGAL

INTENSIFICAR A LUTA NOS LOCAIS DE TRABALHO

 
No  quadro  dos  direitos  fundamentais  que  constitucionalmente  são  atribuídos  aos

trabalhadores a Constituição da República Portuguesa consagra (art.º 56º) o direito das
Associações Sindicais exercerem a contratação colectiva para defenderem e promoverem
a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores. 

Três anos depois da data da denúncia do acordo autónomo, confirma-se que as razões
apresentadas  pela  Administração  para  justificar  a  denúncia,  assentes  em dificuldades
económicas,  não  tinham  sustentação.  De  facto,  nos  últimos  três  anos  os  lucros
ultrapassaram 1,5 mil milhões de euros.

Apesar de não haver razão plausível para a Administração desferir tamanha ofensiva,
os trabalhadores têm mostrado vontade e empenhamento em contribuir para uma solução
negociada deste conflito, como ficou demonstrado nas reuniões recentemente efectuadas.

É intolerável, imoral e envergonha o Estado Democrático que a Administração recuse
àqueles que todos os dias trabalham na empresa a possibilidade de um entendimento
pela via negocial, como aliás é direito dos trabalhadores, optando por insistir em 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.

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”, como se a Petrogal estivesse isenta de responsabilidades sociais.    

Perante esta situação, os trabalhadores presentes na Concentração frente à Sede da
Empresa, no dia 24 de Abril, decidem:

 Reclamar a continuação do processo de discussão, com vista a promover uma
solução negociada que possibilite a normalização da contratação colectiva na
Petrogal.

 No sentido de dar mais força ao objectivo de alcançar uma solução negociada,
intensificar  a  luta  nos  locais  de  trabalho,  com  vista  a  concretizar  o  pleno
exercício do direito de negociação colectiva, exigir a reposição dos direitos e
das retribuições que não estão a ser pagas, bem como defender os direitos
laborais e sociais que são alvo do ataque da Administração. 

Lisboa, 24 de Abril de 2017


