
MOÇÃO DOS TRABALHADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO - PRODUÇÃO

O sector da produção de produtos farmacêu�cos con�nua a ser um sector em crescimento, com

resultados  financeiros  posi�vos  cada  vez  maiores e  com  uma história  de  acumulação  de  lucros

colossais. Os lucros desse sector não pararam e nem de crescer, mesmo em tempos de pandemia.

Só como exemplo, as empresas presidente, vice-presidentes, tesoureiro, vogais e suple�vos desta

Associação acumularam em 2019 ≈ 76 M€ e em 2020 >100 M€, totalizando >176 milhões de euros de

lucro! E os trabalhadores?

Face às propostas da associação patronal, parece que é preciso relembrar a esta e suas empresas

que os trabalhadores do sector farmacêu�co (os verdadeiros construtores da riqueza e lucro das

empresas)  contribuíram  determinantemente  para  que  o  sector  con�nuasse  a  produzir,  mesmo

durante  a  pandemia  e  o  confinamento,  sendo mais  que evidente  que este  sector  tem todas  as

condições para valorizar os salários de todos os trabalhadores. Estes também foram e con�nuam a

ser fundamentais no combate à pandemia!

Estas empresas têm todas as condições para, não só valorizar dignamente os salários de todos os

trabalhadores,  mas também responder às suas justas reivindicações, traduzidas nas propostas da

Fiequimetal.

As nossas propostas visam garan�r que os trabalhadores e as suas famílias possam melhorar as

suas condições de vida e fazer face à actual escalada da inflação e subida de preços, principalmente,

dos bens essenciais.

Permitem aos trabalhadores a conciliação do tempo de trabalho com a vida pessoal e familiar,

assim como a realização pessoal e a par�cipação na vida social, cívica e cultural.

Permitem também melhorar as condições de segurança e saúde no trabalho, devido ao menor

tempo de exposição aos factores de risco, contribuindo por essa via para melhorar a prevenção dos

riscos  profissionais,  designadamente  os  acidentes  de  trabalho  e  a  contracção  de  doenças

profissionais; 

Assim, os trabalhadores reunidos no dia 7 de Junho de 2022, frente à sede da APIFARMA, exigem:

� Um aumento salarial, nunca inferior a noventa euros (90,00€);

� A redução progressiva  do horário  de trabalho para  as  35 horas  semanais,  sem perda  de

retribuição, para os trabalhadores com horários superiores; 

� A dispensa remunerada a gozar no dia de aniversário do trabalhador;

� A  aplicação  de 25  dias  úteis  de  férias para  todos  os  trabalhadores,  sem  qualquer

condicionalismo;

� A redução do tempo para alcançar uma diuturnidade e aumento do número destas;

� A aplicação imediata da regulamentação do trabalho por turnos.

Caso as suas reivindicações não sejam atendidas em sede negocial com a Comissão Negociadora

Sindical  da  Fiequimetal,  os  trabalhadores  do  sector  irão  dar  a  resposta  necessária  nos  locais  de

trabalho.

Algés, 7 de Junho de 2022

Os trabalhadores concentrados junto da sede da Apifarma
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