
Aos trabalhadores da Petrogal

Saudação aos trabalhadores em luta 
A Fiequimetal saúda a grande UNIDADE dos trabalhadores da Petrogal que com

grande determinação têm lutado pela defesa dos seus direitos laborais e sociais.

Apesar de todas as arbitrariedades e medidas repressivas que algumas chefias persistem em levar a
cabo (foram apresentadas as respectivas denúncias às autoridades), assim como as limitações impos-
tas pelo actual Governo do PS ao desenvolvimento da luta, por via de despachos ilegais que violam o
direito constitucional de greve, é um facto que os trabalhadores deram mais uma vez uma resposta ca-
bal quanto à sua firmeza em não abdicarem dos seus legítimos direitos.

Resposta cabal que se expressou numa elevadíssima participação na greve, com destaque
para altas percentagens nas áreas fabris das refinarias do Porto e de Sines, em que a adesão foi
total em vários turnos.

Em consequência da elevada adesão à greve, os seus efeitos foram significativos: foi reduzi-
da a produção nas duas refinarias; os trabalhos de manutenção foram suspensos nas duas refi-
narias; verificou-se a paragem de terminais petrolíferos e parques de abastecimento de combus-
tíveis; foi paralisado o oleoduto que liga ao aeroporto de Pedras Rubras e houve perturbações
no abastecimento do parque de Aveiras ao Aeroporto de Lisboa.

No dia de ontem e durante a noite de hoje, centenas de voos foram cancelados, desviados ou repro-
gramados com horas de atraso devido, segundo a ANA, à desferragem do sistema de abastecimento às
aeronaves no Aeroporto de Lisboa. A ANA responsabilizou a Petrogal pelo sucedido, mas curiosamente
a Petrogal ainda nada disse sobre a origem do problema. Porque será? Há alguma coisa a esconder?
Aguardam-se esclarecimentos.

A luta mostra que é inamovível a FORÇA DA RAZÃO que assiste aos trabalhadores! 

Intensificar a Luta

Em seguimento da concentração efectuada pelos trabalhadores no passado dia 24 no Ministério do
Trabalho, a Fiequimetal foi recebida esta segunda-feira pelo secretário de Estado do Emprego. Em re-
sultado desta audiência, ambas as entidades concluíram pela vantagem de prosseguir os esforços no
sentido de encontrar soluções para resolver o conflito por via da negociação entre a Petrogal e a Comis-
são Sindical Negociadora da Fiequimetal e do Sicop.

Nesse sentido, o Ministério do Trabalho vai promover reuniões nos próximos dias.  Também
estamos a aguardar a confirmação da data da reunião com a Autoridade de Supervisão dos Fundos de
Pensões.

A Fiequimetal tem dado provas de que privilegia a negociação e continuará a tudo fazer para demo-
ver a Administração das suas posições intransigentes. Contudo, não pactuará com manobras, venham
de onde vierem, se se verificar que afinal não existe um efectivo interesse na resolução do conflito e
que tais declarações destinam-se tão só a fazer de conta, com o mero objectivo de continuar a arrastar
o processo.

A Comissão Sindical Negociadora da Fiequimetal e do Sicop vai reunir na próxima semana
para deliberar novas acções.  

É fundamental manter a Unidade e a Determinação para intensificar a luta!
Todos Unidos no Mesmo Objectivo
- Garantir a Contratação Colectiva. Manter os Direitos Laborais e Sociais
- Melhorar as Condições de Trabalho. Defender os Regimes de Saúde e Reformas 
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