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 REQUERIMENTO Número     /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Trabalhadores pressionados pelas chefias para não fazerem greve na Lactogal, Oliveira de 

Azeméis 

Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
 
Exmº. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os trabalhadores do setor da logística da Lactogal realizaram uma greve na passada 5ª feira, dia 13 de abril, 

em protesto com discriminação salarial que dizem existir entre trabalhadores da mesma categoria 

profissional e contra situações que denunciam ser de pressão e de assédio moral. 

O recurso à greve é um direito inalienável dos trabalhadores e não pode ser colocado em causa, da mesma 

forma que os trabalhadores que aderem à greve para defender os seus direitos não podem, de forma 

alguma, serem pressionados, chantageados ou prejudicados pelas chefias. 

Acontece que o Bloco de Esquerda foi informado que os trabalhadores da empresa Lactogal, nos dias que 

antecederam à realização da greve no sector da logística, foram alvo de pressões sistemáticas por parte das 

chefias da empresa neste sector, com o objectivo de saber com antecedência quem eram os trabalhadores 

que pretendiam fazer greve e os motivos pelos quais pretendiam aderir à greve. 

As chefias e a administração da empresa não podem utilizar essas táticas de intimidação. Se queriam saber 

os motivos da marcação e adesão à greve podiam ler o pré-aviso de greve onde os mesmos estavam bem 

explícitos. 

Este tipo de práticas demonstra um enorme desrespeito pelos trabalhadores, pelas suas organizações 

representativas e pelos seus direitos. Prefiguram ainda uma forma de pressão inadmissível. Essa – a 

pressão e assédio moral exercido pelas chefias e administração no setor da logística da Lactogal – era, 

aliás, uma das razões para a realização da greve. 

Segundo os trabalhadores, a pressão é uma constante diária. As chefias exigem ritmos de trabalho cada vez 

maiores. Existem já vários casos de doenças profissionais, assim como vários trabalhadores que para 

conseguir desempenhar as suas tarefas usam pulsos e cintas elásticas. 

Os trabalhadores que não aguentam esta situação, são colocados de parte e pressionados para se 

despedir, o que acontece em vários casos e o que configura uma situação de assédio moral. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, solidariedade e segurança social, as seguintes questões: 
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1. Te conhecimento destas situações? 

2. Acha compreensível que a empresa tente intimidar os trabalhadores que pretendiam aderir à greve?  

3. Que medidas serão tomadas para investigar a situação e para garantir a liberdade sindical e o direito 

à greve nesta e noutras empresas? 

4. O governo sabe informar quantos trabalhadores existem no setor da logística da Lactogal com 

doenças profissionais? Quais as doenças mais comuns? 

5. Quantos trabalhadores têm estado de baixa médica no setor da logística desta empresa? 

6. Tem conhecimento de quantos trabalhadores se despediram no setor da logística da Latctogal nos 

últimos 5 anos? 

 

Palácio de São Bento, 15 de abril de 2017. 

O deputado                                                                 

Moisés Ferreira 

 


