VITÓRIA DA JUSTIÇA E DA RAZÃO
Petrogal condenada nos tribunais a devolver milhares de euros
de salários ilegalmente retidos
Chegou ao fim, com o pagamento aos trabalhadores no final do mês de Fevereiro, o processo
relativo aos salários dos trabalhadores que a Administração se apropriou, abusiva e ilegalmente,
na sequência das greves realizadas em 2010 e 2012.
São muitos milhares de euros devolvidos aos trabalhadores, a que acrescem juros de mora.
Neste processo, concluído com cerca de uma dúzia de sentenças de vários tribunais, todas
condenatórias da Petrogal, incluindo tribunais da Relação e Tribunal Constitucional,
salientamos três conclusões principais:

 Em primeiro lugar, salientar a unanimidade de todos os tribunais em condenar a
Petrogal e, consequentemente, a confirmação de que a Fiequimetal fala verdade aos
trabalhadores. Num momento de forte ataque da Administração aos direitos dos
trabalhadores, com ameaças que sabe não terem sustentação jurídica, é relevante que os
trabalhadores saibam que neste processo a Administração chegou a ser acusada em
tribunal de manobras dilatórias.

 Em segundo lugar, enaltecer e saudar a unidade dos trabalhadores e a confiança nas
suas organizações de classe, factor tanto mais relevante quanto o facto de algumas
hierarquias terem recorrido a mentiras e outros métodos vergonhosos e eticamente
reprováveis de coacção e intimidação.

 Em terceiro lugar, demonstrar que vale sempre a pena lutar pelos direitos e melhoria
das condições de trabalho, combater a exploração, pela valorização do trabalho e a
dignificação dos trabalhadores.
Refira-se, também, que a Petrogal também perdeu o processo que intentou no Tribunal de
Trabalho para que fossem declaradas restrições ao exercício da greve. Evidentemente,
outra não poderia ser a decisão do tribunal perante a manifesta inconstitucionalidade da
pretensão da Administração.

Prosseguir a luta pelo aumento dos salários
Defender os direitos e a contratação colectiva
Ultrapassada e vencida esta batalha importante, é agora tempo de prosseguir a luta pelos
salários e pelos direitos sociais e os demais direitos laborais inscritos no AE, considerando que
a Administração persiste em fugir a uma negociação séria e que mantém a pretensão em
prosseguir com o congelamento dos salários, a desregulamentação dos horários e a eliminação
de direitos fundamentais.
A Comissão Sindical Negociadora vai reunir de imediato para debater a situação do
processo negocial e elaborar uma proposta de luta para discutir a aprovar em plenários
de trabalhadores, a serem convocados muito brevemente.
É fundamental que nos locais de trabalho seja, desde já, reforçada a organização e a
unidade dos trabalhadores, condição indispensável para vencer as próximas lutas que
vamos travar.

Vamos lutar pelos salários e os nossos direitos!
Lisboa, 3 Março 2015
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