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                                 COMUNICADO DE IMPRENSA
Manifestações dos trabalhadores da CGD França na 10a semana de 

greve, junto ao Consulado Geral de Portugal em Paris e à Embaixada 
de Portugal em França

A Intersindical FO-CFTC  - que apoia os trabalhadores em greve  desde o 

passado dia 17 de Abril na Sucursal de França da CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS -  

e a Comissão de Negociação eleita pelos mesmos trabalhadores apelam -  na 
10a semana de greve -  a duas  manifestações, junto às instalações do 

Consulado Geral de Portugal em Paris e da Embaixada de Portugal em França.

Consulado Geral de Portugal em Paris 
6, rue Georges Berger  75017 Paris

                                              Terça-feira  dia  19 de Junho
Das 11h30  às 14h30

Embaixada de Portugal em França 
3, rue de Noisiel 75016 Paris 

Sexta-feira  dia  22 de Junho 
Das 11h30  às 14h30

Para protestar nomeadamente contra : 

- a alienação (venda)  da Sucursal de França da CGD prevista no Plano de reestruturação 

negociado pelo governo português com Bruxelas e a consequente morte do serviço público 
da banca dirigido à emigração portuguesa em França 
- o não respeito pela Administração de Lisboa da Lei portuguesa (ao recusar dar 

conhecimento aos trabalhadores do Plano que determina o seu futuro e o futuro do serviço 

da banca aos nossos compatriotas em França)

- o não respeito   pela Direcção Geral da CGD em França das leis deste país,  nomeadamente 

as leis laborais -  de que é exemplo o recurso ao trabalho dissimulado -   e as suas tentativas 
constantes de intimidação dos trabalhadores em geral e dos trabalhadores em greve em 

particular 

Etc....

Lembramos que no passado dia 12, o Tribunal da Relação de Paris rejeitou 
todos os pedidos da Direcção/Administração da CGD no sentido de condenar 
a Intersindical e os 17 membros da Comissão de Negociação por “delito de 
abuso do direito de greve” e decidiu nomear um mediador -  ex-juíz do 
Supremo Tribunal de Justiça -  para intermediar o processo conducente à 
resolução do actual conflito.
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Por fim, os trabalhadores da Sucursal francesa da CGD  em greve, vêm -   
através da Intersindical que os apoia e da Comissão de Negociação que 
elegeram- testemunhar a sua mais total e profunda solidariedade aos 
autarcas e às populações  em luta nas localidades onde  a CGD decidiu fechar 
agências   -  nomeadamente nos distritos de Braga e de Viseu -  abandonando 
as regiões do interior e contribuindo para pôr em causa a coesão do território.

Contra a sabotagem da CGD França e a sua privatização ! Pela continuidade 
do serviço da banca pública aos emigrantes portugueses em França! Pela 
abertura de reais negociações para pôr um termo ao actual conflito  e aos 

enormes prejuízos que acarreta!  Pelo respeito dos clientes da banca pública 
e a Lei dos dois países! Emigrantes portugueses em França, clientes e 

trabalhadores da banca pública em França, participem nas manifestações do 
DIA 19 de JUNHO, junto ao  Consulado de Portugal em Paris  E do DIA 22 de 
JUNHO, junto à Embaixada de Portugal em França para connosco dizerem : 

Não à sabotagem e à venda da CGD França!

A CAIXA TAMBÉM É NOSSA!

                                                                                   Paris, 18 de Junho de 2018 


