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REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XII (     .ª)

Assunto: Despedimento de 49 trabalhadores da Parvalorem

Destinatário: Ministério das Finanças

Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República

O Bloco de Esquerda foi informado hoje ao final da tarde que a Parvalorem comunicou o despedimento a 49

trabalhadores, incluindo dois membros da Comissão de Trabalhadores (entre os quais o seu coordenador), um

delegado sindical e um representante sindical.

A Ministra das Finanças parece estar a concretizar, desta forma, aquela que era a sua intenção de sempre.

Lembramos que ainda enquanto Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças, afirmou que “já era do

conhecimento dos trabalhadores que, quem vinha para a Parvalorem, era para despedir, mais cedo ou mais

tarde”.

Acontece que há aqui um lado da estória que está por contar: quando se decidiu vender o BPN ao BIC, o BIC

impôs como condição a redução dos trabalhadores do BPN, tendo-se criado então a Parvalorem. Esta servia

para  absorver  os  trabalhadores  que  o  BIC  não  queria  e  para  quebrar  os  vínculos  laborais  entre  estes

trabalhadores e o banco. Mas esta transferência dos trabalhadores do BPN para a Parvalorem foi feita à revelia

da vontade dos trabalhadores.

Por isso mesmo ainda hoje corre em tribunal o processo que contesta essa transferência, podendo a mesma vir

a ser considerada ilegal. Ainda assim, e indiferente a tudo isto, o Governo e a Parvalorem já começaram a fazer

despedimentos.

Argumentarão  que  o  trabalho  da  Parvalorem não justifica  242  trabalhadores,  omitindo  que  há  a  intenção

deliberada  de  retirar  trabalho  à  Parvalorem.  Por  exemplo,  hoje  em  dia,  a  maior  parte  do  trabalho  de

recuperação de créditos do antigo BPN foi subconcessionado.

Perante a informação do despedimento de 49 trabalhadores, o Bloco de Esquerda exige resposta imediatas do

Governo porque o Estado não pode ser o mais cruel dos patrões, que se permite ir  contra a lei  e contra

qualquer direito dos trabalhadores.

Perante esta situação e 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 das Finanças, as seguintes perguntas:
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1. O despedimento na Parvalorem foi feito por ordem do Governo?

2. Como justifica que neste despedimento estejam abrangidos o coordenador da CT, outro membro da CT,

delegados e representantes sindicais, que são os que mais ativamente se têm empenhado contra a

transferência BPN-Parvalorem e contra o despedimento?

3. Quais são os argumentos da Parvalorem para este despedimento coletivo tendo em conta que decorre

um processo em tribunal para averiguar da legalidade da transferência destes trabalhadores?

4. Confirma a subcontratação de empresas de recuperação de crédito e o esvaziamento das funções da

Parvalorem? 

Palácio de São Bento, 17 de abril de 2015.

A deputada


