
Aos trabalhadores da Petrogal (Galp Energia)

É tempo de negociar com seriedade!
Após a greve dos trabalhadores da Petrogal, realizada no passado mês de

Junho, pela contratação colectiva e a defesa dos direitos laborais e sociais, na
qual  se  verificou  um aumento  da  adesão dos  trabalhadores  de  ambas as
refinarias, reuniu-se, na passada semana, a Comissão Sindical Negociadora
(CSN).

Na reunião da CSN foi  evidenciada a disponibilidade  dos trabalhadores,
dos vários locais de trabalho, para a continuidade e intensificação da luta caso
a  Administração  da  empresa  não  assuma  uma  postura  de  seriedade  nas
negociações que permita alcançar um acordo duradouro, com reposição de
direitos e melhoria das condições de vida e de trabalho de todos os trabalha-
dores. Nesse sentido e com estes pressupostos, foi decidido enviar ofício à
empresa manifestando a disponibilidade da CSN para nova reunião.

Tendo presente as especiais responsabilidades do Ministério do Trabalho
neste processo, cabendo-lhe, desde logo, o dever de promover a contratação
e negociação colectiva, a CSN decidiu reiterar a necessidade de realização de
reunião tripartida, com a participação e intervenção do ministro, considerando
que, até ao momento, a Administração da empresa não apresentou propostas
minimamente capazes de conduzir à resolução do conflito.

A CSN voltará a reunir-se no próximo dia 17 para fazer o ponto de situação
dos resultados das diligências feitas junto da Administração e do Ministério e,
caso não vislumbre indicadores no sentido de um compromisso sério e dura-
douro  com vista à reposição de direitos e melhoria das condições de vida dos
trabalhadores,  a  CSN  continuará  a  aprofundar  a  discussão  das  formas  e
contornos do desenvolvimento e intensificação da luta e, oportunamente, pro-
moverá plenários gerais de trabalhadores para que estes discutam e delibe-
rem o agendamento de novas greves.

Garantir a Contratação Colectiva! 
Manter os Direitos Laborais e Sociais!
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