
 
NOTA DE IMPRENSA AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 

PSA PEUGEOT CITROËN – MANGUALDE discrimina 
trabalhadores grevistas. 

 

Trabalhadores que têm estado em greve à bolsa de horas em defesa do direito à conciliação da 
vida pessoal, familiar e social, com a vida laboral, e contra a desregulação dos horários de 
trabalho, foram alvo de um procedimento cirúrgico da parte da empresa. 
 

A empresa comunicou a alguns trabalhadores (e não será por acaso que todos os contactados 
têm feito greve), que teriam de passar para o turno fixo nocturno deixando de laborar nos 
turnos rotativos de manhã e de tarde. Convém lembrar que estes trabalhadores nunca 
laboraram noutro regime sem ser os turnos rotativos referidos, pois sempre que houve 
necessidade de colmatar falhas no turno da noite foi solicitada a disponibilidade dos 
trabalhadores de forma voluntária. 
 

A empresa agarra-se a um documento assinado a quando da passagem dos trabalhadores de 
contratados a prazo para efectivos na empresa, documento esse que não sendo assinado, 
resultava na não efectivação do trabalhador.  
 

Lamentavelmente a empresa para tentar travar a luta dos trabalhadores não olha a meios para 
os atingir, pelo que mais uma vez se demonstra o carácter vingativo desta administração e fica 
comprovado que a greve tem tido os seus efeitos apesar da empresa sempre afirmar o 
contrario. 
 
Este Sindicato não pode pactuar com estes procedimentos altamente atentatórios do direito à 
greve, direito Constitucionalmente consagrado na Constituição da Republica Portuguesa. 
 

Mas há mais!                                      Ver verso � 



Os trabalhadores da PSA PEUGEOT CITROËN de Mangualde são merecedores do 
reconhecimento da parte da empresa do seu insubstituível contributo para o êxito desta 
unidade fabril ao longo dos anos. Convém recordar que em tempos de dificuldades os 
trabalhadores tiveram lucidez para acordar a criação de uma bolsa de horas para procurarem 
ultrapassar o momento difícil que a empresa atravessava e ultrapassou, senão vejamos o 
quadro seguinte; 
 

ANO VENDAS Resultados Líquidos Trabalhadores 
2018 552.264.343,18 € 8.618.321,90 € 811 
2017 454.828.132,42 € 6.855.521,18 € 651 
2016 420.192.993,06 € 5.007.884,13 € 690 
2015 397.918.836,60 € 2.686.511,18 € 728 
Fonte: Relatório Estrutural da empresa 
 

Estes foram os resultados dos últimos 4 anos. Porém a tal disponibilidade dos trabalhadores no 
momento difícil, e apesar destes resultados, resultou no eternizar da bolsa de horas que levou 
a uma situação actual de desgaste físico e psicológico dos trabalhadores que entendem ser este 
o momento para reflectir sobre estes processos de regulação dos horários de trabalho, assim 
como da necessidade de concretizar um real aumento salarial. 

 

No entender deste Sindicato, é pois tempo de abrir espaço ao diálogo para que se possam 
criar condições que aproximem os interesses de ambas as partes, e não para se andar a 
perseguir trabalhadores que corajosamente exerceram o seu direito à greve. 
 

Perante a descrição, ainda que sucinta, dos problemas com que os trabalhadores da PSA 
PEUGEOT CITROËN - Mangualde se defrontam, tomamos a liberdade de vos enviar esta 
NOTA Á IMPRENSA para que dela possam fazer noticia no V/conceituado órgão de 
comunicação social. 
 

Com a certeza que dispensarão a máximo atenção ao exposto por nós, e com a certeza que 
não deixarão de noticiar o exposto, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos  
 

 
11 de Outubro/19                             A Direcção do SITE CENTRO NORTE/CGTP-IN 
 

 
Nota: para qualquer informação adicional que se entenda pertinente, podem contactar com o Telmo 
Reis Membro da Comissão Executiva do SITE CN e trabalhador da empresa, para o telemóvel 916 
088 968, assim como com o António Silva Membro da Comissão Sindical do SITE CN e 
Coordenador da Comissão de Trabalhadores da PSA PEUGEOT CITROËN Mangualde, para o 
telemóvel 967 284 781. 


