
Aos trabalhadores das empresas do Grupo Galp Energia

Combater os “outsourcing”. Defender os postos de trabalho
Assegurar os direitos. Defender os regimes 

de reformas e de saúde
Actualizar os salários e melhorar as condições de trabalho

É muito grave a situação que se está a viver nas empresas do Grupo GALPENERGIA.
Às tentativas sistemáticas de atacar importantes direitos dos trabalhadores, entre os quais os
regimes de reformas e de saúde,  a Administração tem gizado planos para entregar ao
exterior vários serviços, em todas as empresas do Grupo, incluindo as Refinarias, em regime
de “outsourcing”, colocando em causa centenas de postos de trabalho. 

O  assédio  que  tem  vindo  a  ser  feito  aos  trabalhadores,  pressionando-os  para
aceitarem pré-reformas e outras formas de saídas,  assim como as ameaças, veladas ou
directas,  para prescindirem de exercer  os seus direitos,  seja  relativamente aos horários  de
trabalho, seja quanto a outras condições de trabalho, mostra como a Administração prima pela
ausência de valores éticos, tratando os trabalhadores como mera mercadoria descartável.

Acresce que o Grupo continua a arrecadar todos os anos centenas de milhões de euros de
lucros,  os  gestores  enriquecem  à  tripa  forra,  mas  para  os  trabalhadores  permanece  o
congelamento dos salários há vários anos consecutivos. Na próxima segunda-feira, dia 27, a
Administração vai realizar uma Conferência para apresentar os resultados do 3º trimestre. Mais
uma vez serão anunciados centenas de milhões de lucros e, uma vez mais, os salários
continuarão congelados.

Por tudo isto, os representantes dos trabalhadores das empresas do Grupo GALPENERGIA,
reunidos  em  Encontro  Nacional,  decidiram  realizar  um  conjunto  de  iniciativas,  com  o
envolvimento e participação dos trabalhadores, para defender os direitos, os postos de trabalho,
o aumento dos salários e a melhoria das condições de trabalho. Assim, salientamos, desde já,
as seguintes acções:    

27 de Outubro, 11 H, Junto à Sede - Torre A  
Tribuna Pública de Denúncia, Protesto e Luta

13 de Novembro
Concentrações nos locais de trabalho

PARTICIPA – DEBATE – LUTA
DEFENDE OS DIREITOS E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Nota: As administrações da Petrogal e da Gás de Portugal vão efectuar “sessões de esclarecimento”
destinadas a convencer os trabalhadores a mudarem de plano de pensões, ou seja, a trocarem o certo
pelo incerto.

Numa época em que milhões de pessoas, em todas as partes do mundo, têm sido arruinadas e
condenadas a uma velhice de  miséria,  em razão inversa dos gestores feitos  multimilionários,
devido à derrocada das instituições bancárias e gestoras de fundos de pensões especulativos,
não deixa de ser farisaico que a Administração da Galp Energia / Petrogal / Gás de Portugal venha agora
vender, requentadamente, as ilusões do “capitalismo popular”.

Ou não será que as ondas de choque da derrocada do BES estão a impor novas iniciativas para
reproduzir o sistema?

Nos plenários a realizar brevemente este assunto será também debatido.

21 de Outubro de 2014 
A Direcção


