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SAUDAÇÃO

A Direcção do SITE CENTRO-NORTE – CGTP-IN e a sua Comissão Sindical na PSA
CITROEN saúdam todos os trabalhadores que das mais variadas formas manifestaram o seu
apoio e aderiram ao pré-aviso de greve à bolsa de horas e ao trabalho extraordinário emitido
por este Sindicato. Manifestam também solidariedade para com os trabalhadores que, apesar
de  estarem de  acordo  com esta  luta,  ainda  não  conseguiram dar  esse  passo  decisivo  de
afirmação,  muitos  deles  por  terem sofrido  pressões  para  o  efeito.  Agradecem também as
várias  manifestações  de solidariedade e  de  apoio  transmitidas  por  trabalhadores  de  outras
unidades fabris da PSA CITROEN, em particular espanholas. 

Gostaríamos de salientar que, se alguém tinha dúvidas da insatisfação dos trabalhadores e
da justeza deste pré-aviso de greve, teve a resposta no passado fim-de-semana, com uma clara
afirmação  de  unidade  entre  os  trabalhadores,  dando  expressão  concreta  perante  os
procedimentos da empresa.

AS JUSTAS REIVINDICAÇÕES

Os trabalhadores exigem respeito pela conciliação da sua vida profissional com a familiar,
pessoal e social. Reclamam das constantes mudanças dos mapas laborais, impedindo-os de ter
vida pessoal programada. Reclamam o direito a dois dias de descanso consecutivo (sábado e
domingo). Exigem o término das pressões sobre os trabalhadores. Lutam pela jornada diária
de 8 horas de laboração.

A bolsa de horas veio a manifestar ser um instrumento que só beneficia a empresa e pelo
contrário prejudica os trabalhadores, pois estes deixam de ter controlo sobre um dos bens mais
preciosos do ser humano, o tempo. Mais grave ainda são as situações de desgaste psicológico
e  físico  dos  trabalhadores  devido  aos  ritmos  elevados  de  trabalho  exigidos  sem terem o
respectivo período de descanso. 

Mas há mais!                                      Ver verso 



A LAMENTÁVEL POSIÇÃO DA EMPRESA

Foi  sem  surpresa  que,  apesar  de  estar  à  vista  de  todos  a  manifestação  de  insatisfação  dos
trabalhadores,  o  porta  voz  da  empresa  referiu  à  comunicação  social  “que a  laboração estava  a
decorrer dentro da normalidade”. De facto, para a empresa, ou pelo menos para o seu porta-voz, é
normal os trabalhadores terem retomado ao trabalho sem verem decorridos as obrigatórias 11 horas de
descanso previstas na Lei. É normal para a empresa haver trabalhadores a terem de assegurar dois
turnos consecutivos de laboração (16 horas seguidas). É normal para a empresa recrutar trabalhadores
a empresas de trabalho temporário para fazer face à greve dos trabalhadores. O que não é normal para
a empresa é os trabalhadores terem direito a manifestar a sua insatisfação e lutarem por mais respeito
pelo seu contributo para o crescimento da empresa ao longo dos anos em prejuízo da sua vida pessoal,
familiar e social.

Mas sabem porque para a empresa tudo isto é normal? Porque o que conta é que a laboração seja
assegurada  a  qualquer  custo,  mesmo sendo à custa  da exploração de  trabalhadores  com vínculos
precários, ou utilizando medidas ilegais e desumanas colocando em causa a segurança e saúde dos
trabalhadores. “Está tudo a funcionar normalmente na laboração” (é preciso ter lata).

Sobre  estes  aspectos  já  accionámos  a  ACT –  Autoridade  para  as  Condições  de  Trabalho  que
esperamos faça o seu devido trabalho inspectivo com a urgência que a situação merece.

Quanto à acusação de a CGTP-IN ter entrado em pré-campanha eleitoral, é tão lamentável quanto
ridícula. O mais grave é tentar a empresa, com esta declaração, passar um atestado de  burrice aos
trabalhadores  da  empresa,  procurando  atirar  areia  para  os  seus  olhos,  mas  estas  atitudes  só
demonstram a desorientação de quem as tem.

QUANTO À FALTA DE DIÁLOGO

Sobre este aspecto, contra factos, não vale inventar argumentos. Após os plenários de trabalhadores
realizados por este Sindicato a 16 de Novembro do ano passado e tendo por objectivo discutir com a
empresa  várias  das  situações  reportadas  pelos  trabalhadores,  para  assim  os  podermos  esclarecer
melhor, solicitámos uma reunião à empresa. Não obtivemos resposta. Em Março de 2019 insistimos
na necessidade de concretizarmos a reunião, porém só no dia 2 de Maio recebemos a resposta da
empresa referindo que, atendendo a que costumam reunir com a Comissão de Trabalhadores e nesta a
maioria dos membros, de uma ou outra forma, estão ligados ao sindicato, entendiam estar esvaziados
os motivos da reunião, pelo que declinaram a nossa solicitação. Quanto à falta de diálogo estamos
falados. Porém, a Direcção do Sindicato mantém a disponibilidade para reunir com a Direcção da
empresa para abordarmos os pressupostos constantes do pré-aviso de greve e não unicamente para o
retirar, como pretendiam, sem haver qualquer alteração aos procedimentos da empresa.

Quanto à luta, essa vai continuar em defesa dos legítimos
interesses dos trabalhadores!

 SINDICALIZA-TE! SINDICALIZADO ESTÁS MAIS SEGURO E MELHOR DEFENDIDO!
NO SITE CENTRO-NORTE, ESTÁS DO LADO CERTO!
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