
Aos trabalhadores da Petrogal (Galp)

 As respostas tardam. A luta avança!

A  Fiequimetal  e  o  Sicop  aproveitam,  uma  vez  mais,  para  saudar  os
trabalhadores  pela  sua  importante  participação  nas  acções  de  luta  que
decorreram  no  passado  dia  15  de  Novembro,  com  concentração  dos
trabalhadores da Petrogal junto ao Ministério do Trabalho e participação na
grandiosa manifestação nacional promovida pela CGTP-IN.

Realizada  a  11.ª  reunião  com  os  representantes  da  Administração  da
empresa, esta continua a não apresentar propostas que permitam alcançar
um acordo duradouro, com manutenção de direitos e melhoria das condições
de vida e de trabalho de todos os trabalhadores.

Face ao exposto e tendo presente as deliberações dos trabalhadores nos
plenários  realizados  nos  vários  locais  de  trabalho,  que  se  traduzem  na
manifesta  vontade  de  dar  continuidade  e  intensificar  a  luta,  tendo  por
objectivos:

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

A Fiequimetal e o Sicop emitiram novo Pré-Aviso de Greve (ver no verso). 

 TODOS NA GREVE!
 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

30 de Novembro de 2018                                                                       
  A Direcção



                                                                                                                                   
- À Administração da Galp Energia, SGPS, S.A.
- À Administração da Petrogal S.A.
- Ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Declaração de Greve

Nos  termos  e  para  os  efeitos  do  Art.º  57.º  da  Constituição  da  República
Portuguesa e do Código do Trabalho, comunica-se a todos os interessados que os
trabalhadores das empresas acima referidas e representados pelas organizações
signatárias,  seja  qual  for  a  sua  actividade,  local  de  trabalho  e  regime  de
horário  (regimes  de  turnos  e  de  laboração  contínua,  horário  normal,  ou
quaisquer outros regimes), ficam abrangidos pelo presente pré-aviso de greve, a
realizar da forma seguinte:

1) Trabalhadores  a  laborar  na  Refinaria  do  Porto,  Terminal  de  Leixões,
Parque de Viana do Castelo, P. de Perafita, P. da Boa Nova e P. do Real:

 Das 06H00 do dia 17 de Dezembro às 06H00 do dia 24 de Dezembro de
2018 e das 06H00 do dia 02 de Janeiro às 06H00 do dia 14 de Janeiro
de 2019

2) Trabalhadores a laborar na Refinaria de Sines, Terminal de Sines e Porto
de Sines:

 Das 00H00 do dia 17 de Dezembro às 24H00 do dia 23 de Dezembro de
2018 e das 00H00 do dia 02 de Janeiro às 24H00 do dia 13 de Janeiro
de 2019.

3) Trabalhadores a laborar nas instalações da Petrogal na Área de Lisboa:
 Das 14H00 às 18H00 dos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de Dezembro de 2018

e das 14H00 às 18H00 dos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de Janeiro de 2019
4) É  também  declarada  greve  a  todo  e  qualquer  tipo  de  trabalho

suplementar, nos períodos compreendidos até 12 horas antes do início de
cada período de greve acima indicados e até 12 horas depois do término de
cada um desses períodos.   

   
São objectivos da Greve:

- Parar a ofensiva da Administração contra a contratação colectiva e os 
direitos sociais; 

- Melhorar os salários e a distribuição da riqueza produzida pelos 
trabalhadores; 

- Contra a eliminação de direitos específicos dos trabalhadores de turnos; 
- Contra a desregulação e o aumento dos horários, incluindo o famigerado 
“banco de horas”, que visa pôr os trabalhadores a trabalhar mais por 
menos salário;

- Defender os regimes de reformas, de saúde e outros benefícios sociais, 
alcançados com muita luta, ao longo de muitos anos de trabalho e de 
riqueza produzida.
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