
MARCHA PELO EMPREGO
21 DE MAIO – 18H – JARDIM DAS DESCOBERTAS - SINES

O SITE Sul convoca uma Marcha pelo Emprego para chamar a atenção sobre a situa-
ção social muito complicada que se vive neste momento no complexo industrial  de
Sines e, caso não se tome medidas urgentes, a tendência será para agravar-se, com
consequências terríveis.

MAIS PROTECÇÃO SOCIAL
Existem  milhares  de  trabalhadores  desempregados,  muitos  deles  sem  direito  ao  subsídio  de

desemprego. Os trabalhadores foram empurrados para esta situação há mais de dois meses e sem
perspectiva de que no curto prazo ela venha a ser resolvida.

O apoio social (subsídio de desemprego) deve ser alargado a todos os trabalhadores desempre-
gados sem qualquer excepção.

EMPRESAS DEMITIRAM-SE DA SUA RESPONSABILIDADE
As grandes empresas industriais do complexo são as maiores empregadoras locais e representam

milhares de empregos indirectos.  Até agora estas empresas não quiseram proteger  o emprego e
permitiram que muitos trabalhadores fossem despedidos. Aliás, fingem ignorar que a responsabilidade
social não se limita a acções de propaganda e impunha no início da pandemia que todas as empresas
salvaguardassem todos os postos de trabalho. 

As prioridades vão para os accionistas e tornam ainda mais incompreensível a situação. Veja-se a
distribuição de dividendos aos accionistas, no valor de 577 milhões de euros, como foi o caso da Galp,
e da EDP, 695 milhões.

PELA CRIAÇÃO DE EMPREGO
A situação é muito difícil e exige-se a rápida retoma dos empregos entretanto perdidos. Mais uma

vez, as grandes empresas industriais têm responsabilidades concretas pelo relançamento de todos os
investimentos previstos. Caso não procedam desta forma, não só ficará abalada a imagem pública
mas ficará esclarecido o papel real que elas desempenham no desenvolvimento da economia local,
regional e nacional.

A criação de emprego não deve ser entendida como retorno à cadeia de exploração intensiva dos
trabalhadores, mas sim a observação dos seus direitos.

1. Os  trabalhadores  que  desempenham  funções  permanentes  das  empresas  devem  ser
integrados como trabalhadores com vínculos permanentes;

2. A garantia de todas as condições de segurança recomendadas pela DGS.
3. Na admissão deve ser dada preferência aos trabalhadores locais;
4. O valor hora praticado não deve ser inferior a 21 €.

APELO À POPULAÇÃO
A situação que se vive na região é muito preocupante e pode agravar-se se nada for feito. Sem

investimentos criadores de emprego,  a crise instalada irá afectar  também os pequenos e médios
empresários  e  toda  a  população  pela  quebra  de  receitas  e  toda  a  crise  social  que  se  seguirá,
afectando assim toda a economia local.

MARCHA PELO EMPREGO - PARTICIPA!
21 DE MAIO – 18H – JARDIM DAS DESCOBERTAS - SINES 

A marcha cumprirá todas as regras de distanciamento sanitário e demais normas da DGS

12.5.2020
A Direcção do SITE Sul

 SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS,
ENERGIA E ACTIVIDADES DO AMBIENTE DO SUL


