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25 DE ABRIL,
SEMPRE!

O dia que nos deu a liberdade…
não pode uma pandemia silenciar!

A pandemia alastra pelo mundo, os governantes tardam em acertar o passo que 
lhe dê um combate sério, a hipocrisia dos interesses continua a sobrepor-se ao 
bem comum, a produção e distribuição das vacinas aí está a prová-lo, os tempos 
que vivemos estão a tornar-se incertos, perigosos e a cada dia que passa, mais 
angustiantes. 

No mundo do trabalho, a situação apresenta-se ainda mais complexa e grave, com 
a economia a paralisar, as empresas a encerrar ou a passar por dificuldades de 
sobrevivência, o trabalho a ser desvalorizado e os direitos que lhe assistem a ser 
ignorados quando não espezinhados.

O culpado, dizem, é o Covid! Um culpado, com costas muito largas...  
para tudo poder justificar.

Na CGD, apesar da pandemia não ter impedido vultuosos lucros da ordem de 
500 milhões de Euros, a “cantilena” da reestruturação, por causa da pandemia, 
é continuamente repetida, como justificação para reduzir postos de trabalho, 
extinguir categorias, acelerar transferências, mais e mais exigência nos objetivos, 
pressão desmesurada, assédio, desrespeito pelos horários sem o devido pagamento 
do trabalho suplementar e agora… o ataque aos Subgerentes e Gestores de Cliente.

Ora isto é um pesadelo, em que já todas as arbitrariedades parecem valer e a 
impunidade campeia. 

Não! O 25 de Abril não foi feito para isto!
Na passagem dos 47 anos do 25 de abril, não pode haver Covid que trave a nossa 
indignação e o nosso protesto. Porque é urgente exigirmos que a CGD, volte a ser:

- O Banco Público de referência da população, das famílias e da economia nacional;

- O exemplo de uma prática social, que valorize os trabalhadores e respeite os seus 
direitos;

- Uma Empresa com uma cultura de transparência e de igualdade, em que todos 
participem.

No próximo 25 de Abril, com máscara e o devido distanciamento:

VAMOS FESTEJAR O DIA DA LIBERDADE!

Atendendo ao momento pandémico que vivemos, quem quiser participar,  
deve previamente, contactar o STEC, para que conforme as indicações da organização, 

possa ser gerido o número de participantes, que é limitado.

- TRABALhADOR DA CGD, NãO TE CONFORMES, RESISTE E PROTESTA.
- O 25 DE ABRIL MOSTROU-TE O CAMINhO, DA FIRMEzA E DA LUTA.

- JUNTOS E UNIDOS, COMO Já PROVáMOS, VAMOS SAIR VITORIOSOS.

A Direção

Em Lisboa, Av. da Liberdade, 14H30 – STEC estará junto à Agª. da CGD da Av. da Liberdade 
No Porto, Rua do Heroísmo, 14H30 – STEC estará junto ao edifício da antiga Pide


