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A∫S肌tO:

PSA PEUGUEOT CITROEN “ Man寝ualde

Exma. Sra. Ministra do Trabalho,

Dra. Ana Mendes Godinho

Como Sindicato mais represeritativo dos tral)alhadores da PSA PEUGEOT CITROEN em

Mangualde) e tendo em conta os dltimos desenvoIvimentos nesta empresa’Vinhamos expor

as seguintes preooupa96es :

●　Na passada 2f- 16 de MaI撃, a emPreSa afixou uma infoma9fb aos tral)alhadores

dando conta que a lalrora鈎o Seria interrompida de 18 Marap a 26 de Marap derivado

da falta de componentes. Referian ainda que estavan em negooia96es com o

Govemo Portugues;

・ De imediato este Sindicato tomou a iniciativa de ale血a empresa para a necessidade

de salvaguardar tambem os interesses dos同balhadores. (Oficio em anexo);

●　Ontem’17 de Mar90, comO 6 do co血ecimento geral, a enxpreSa conCretizou a

referida medida, infomando que iria recorrer ao Lay-O鯖simp舶cado;

Perante estes factos entendemos salientar o seguinte:

●　Mais una vez es trわalhadores v肴o sofrer cortes signi範cativos nos seus direitos e

nas suas retribui96es;

●　O referido “dあlogo ” e aprofundamento das medidas com os representantes dos

tl.abalhadores 6 fedo de foma a nあpemitir uma clara avalia嘩O das situap6es

em causa’n豹sendo potenciadora de se encorrm o血as solu96es;

●　互inaceitgivel que una empresa que teve os resultadas positivos em Mangualde,

como demonstra o quadro al)aixo? n奮O te血a uma postura diferente e assuma

SuPOrtar O PagamentO dos salむios dos億abalhadores;

ANO �VENDAS �RESULTADOSLIQUIDOS �TRAB. 

2018 �552.264.343,18C �8.618.321,90さ �811 

2017 �454.828.132,42さ �6.855.521,183 �651 

2016 �420.192.少93,06C �5.007.884,13e �`少0 

2015 �397.918.836,60さ �2.686.511,18さ �728 

Fonte: ReIat6rio Estrutu「aI da emp「es分

DeI印の`6跨: AGUEDA -Telef. 234 622 323

Fax2う4623 415

AVEIRO-TeIef. 234 377 322 - Fax234 377 321



里二三二二二三三
CITROEN, te血a tido os melhores resultados dos胤timos anos) COm lucros a

rondar os 3.200 milh6es e, e n歓o te血a capacidade para absorver os custos com a

Parngem da produ9aO POr 8 dias;

●　E inaceifavel que sQjam mais una vez os trabalhadores e a Seguran9a Social a

suportar os custos com esta decisao da empresa;

●　Alertanos pois o Govemo que consideramos esta postura da empresa, COmO un

claro aproveitanento, tendo em conta o momerito por que PaSSa a SOCiedade

POrtugueSa;

Teminamos apelando a que o Govemo force a PSA PEUGEOT CITROEN a assumir

tanbem as suas respousabilidades sociais e assuna o pagamento integral das retribuic6es

aos trabalhadores. Para isso contamos com a sua esclarecida interven9富O e emPenho.

Sem mais de momeIltO’e aO dispor para q脚lquer esclarecimerito, ficamos a aguardar os

resultados da vossa interven確O, Subscrevemo-nOS COm OS melhores cumprimentos

Com os melhores cumprimentos,
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GERENC工A DA F工RMA

PEUGEOT C工TROEN AUT. PORT. S.A.

QUINTA DO BACELO
3 534-952 MANGUALDE
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戸o亘om p「eocu担さ轡O qUe †o伽個o与∴亡〇両色ci周e両dQ info佃G誇O叩色「eCen†e爪e而e

fjzeram sair para os †raba帖adores, dancIo con†a do encerramewho c!a unidade fabr= de

焼n9uQide Q高27 de MQ「担†end。 e凪C。而QS P「釧S了ve-S而e冊函es nos

fornecime面OS dos grandes fornecedores derivada da s血aGaO do COVAD-19.

Sendo ce再o que∴a †odos nos preocupa a propagasao des†e v血s, nfro deixa de ser

Verdade que a responsa帥dade da falha no fornecimen†o de componen†es nao pode ser

assacada∴aOS †raba冊Qdores′ Pelo que defendemos que do encerrame両o da empresa

nao deve∴reS両ar para os十rabathacIores cori℃S naS SuaS re†ribujs6es, nem qUa句uer

OC売sci爪o de †e爪po m boIsq de ho「GS・

Dado que′ COmO r‘eferem′ eS諸o a 「 ra†ar c(e solu誇es com o Governo Po血gu全s, eS†as

devem passar l amb諒peIa saIvaguarda e defesa dos dire叶os dos †rabalhadores.

Certas que nao deixarao e ter em con十a as nossas p「eocupa華s, manifes†amos desde

」d disponib冊Qde pロ「Q QCO爪P〇品Q「 O P「OCeSSO′缶dndo Q ○9uQ「d亀「 i∩for凪時O SOb「e QS

COnCIus6es dos contac†os com o Govemo, PeIo que nos subscrevemos com os me旧ores

PeI- � �¥ I ㌦生し__十 
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Cu爪p「ime面OS,


