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Pela contratação colectiva contra a privatização
05-Abr-2013

CONCENTRAÃ‡ÃƒO DOS TRABALHADORES DO GRUPO Ã•GUAS DE PORTUGALMais de duas centenas de
trabalhadores do grupo Ã•guas de Portugal estiveram concentrados na manhÃ£ de hoje, dia 5, junto Ã sede da empresa,
em Lisboa, para exigir a negociaÃ§Ã£o de acordos colectivos de trabalho e o cumprimento dos acordos existentes, bem
como condenar a estratÃ©gia privatizadora em curso no sector da Ã¡gua e dos resÃ-duos.

Na acÃ§Ã£o, promovida pelo STAL, foram aprovadas duas resoluÃ§Ãµes, uma de carÃ¡cter reivindicativo, dirigida Ã
administraÃ§Ã£o da holding estatal, outra dirigida ao Governo, exigindo a manutenÃ§Ã£o das empresas do grupo na
esfera pÃºblica e a aplicaÃ§Ã£o do direito constitucional Ã contrataÃ§Ã£o colectiva.

No documento dirigido ao Governo (ver texto integral em anexo), o STAL reclama a suspensÃ£o imediata do processo
de privatizaÃ§Ã£o da Empresa Geral do Fomento (EGF), que gere o sector dos resÃ-duos, e de criaÃ§Ã£o de mega
empresas no sector da Ã¡gua.

O Sindicato salienta que este processo de concentraÃ§Ã£o das actuais 20 empresas que operam no sector da Ã¡gua em
quatro ou cinco entidades tem como Ãºnico objectivo criar escala para uma futura privatizaÃ§Ã£o.

Uma tal decisÃ£o poria nas mÃ£os de privados um valioso patrimÃ³nio e uma importante fonte de receitas para o erÃ¡rio
pÃºblico, colocando grande parte das autarquias, respectivas populaÃ§Ãµes e trabalhadores na dependÃªncia do interesse
lucrativo das multinacionais que dominam o sector.

Os mesmos perigos se colocam no que respeita Ã alienaÃ§Ã£o da EGF.

Como recorda o Sindicato, esta sub-holding da AdP Ã© responsÃ¡vel pela recolha, tratamento e valorizaÃ§Ã£o de resÃ-duos
em 174 municÃ-pios, que representam 58 por cento da populaÃ§Ã£o portuguesa, e conta actualmente com dois mil
trabalhadores.

Acresce que a EGF, para alÃ©m operar no sensÃ-vel sector dos resÃ-duos, Ã© uma empresa altamente rentÃ¡vel, tendo
apresentado um lucro global em 2011 no montante de 21 milhÃµes de euros.

Em ambos os casos, nada pode justificar a privatizaÃ§Ã£o.
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Cumprir compromissos e respeitar direitos

PorÃ©m, Ã© no Ã¢mbito desta estratÃ©gia privatizadora que se inserem as tentativas da administraÃ§Ã£o para impor a
desregulamentaÃ§Ã£o laboral, desrespeitando acordos existentes e fugindo Ã negociaÃ§Ã£o de regras uniformes para
todas as empresa do grupo pÃºblico.

SÃ£o exemplos os constantes atropelos aos acordos de empresa na AMARSUL, EPAL ou VALORSUL, sendo que nesta
Ãºltima o AE nem sequer Ã© aplicado a todos os trabalhadores, Ã revelia dos compromissos assumidos aquando da
integraÃ§Ã£o da RESIOESTE naquela empresa.

Na opiniÃ£o do Sindicato, a intenÃ§Ã£o da administraÃ§Ã£o Ã© clara: reduzir os salÃ¡rios e os direitos adquiridos ao longo
dos anos, de modo a aumentar a exploraÃ§Ã£o dos trabalhadores para tornar o negÃ³cio ainda mais apetecÃ-vel aos
privados.

Na resoluÃ§Ã£o dirigida Ã administraÃ§Ã£o da AdP (ver texto integral em anexo), os trabalhadores exigem ainda a
fixaÃ§Ã£o de um salÃ¡rio mÃ-nimo de 663 euros em qualquer empresa do grupo e regalias sociais iguais para todos os
trabalhadores.

Repudiam as tentativas de mobilidade geogrÃ¡fica e reclamam o cumprimento dos horÃ¡rios de trabalho e dos perÃ-odos
normais de trabalho, a par do pleno respeito pelas normas de seguranÃ§a e saÃºde no trabalho.

Exigem igualmente a negociaÃ§Ã£o dos cadernos reivindicativos apresentados nas empresas do grupo e a resoluÃ§Ã£o
dos inÃºmeros problemas laborais que tÃªm vindo levantar desde hÃ¡ anos sem obterem qualquer resposta adequada.

Os trabalhadores presentes na acÃ§Ã£o comprometeram-se a apoiar a Â«Marcha Contra o Empobrecimento â€“ Pela
MudanÃ§a de PolÃ-ticas e de GovernoÂ», que a CGTP-IN promove entre os dias 6 a 13 de Abril, bem como a participar
nas comemoraÃ§Ãµes do 25 de Abril e do 1 de Maio.
Ver moÃ§Ã£o reivindicativa
Ver resoluÃ§Ã£o
Ver proposta de clausulado do ACT do Grupo AdP
Ver proposta de anexos doÂ clausulado do ACT do Grupo AdP
Ver comunicado de saudaÃ§Ã£o aos trabalhadores
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