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MOÇÃO
Defender o tecido empresarial do Concelho e a produção nacional!
Defender a economia do concelho e os postos de trabalho!
Considerando:
Que a fábrica da Saint Gobain Glass está sediada no Concelho de Loures, na Freguesia de
Santa Iria de Azóia pelo que se reveste da maior importância para o Concelho e Freguesia a
continuidade da produção da empresa e dos postos de trabalho.
Que dela dependem muitas centenas de famílias porque trabalham diretamente na Saint
Gobain Glass ou porque as empresas onde trabalham são fornecedoras de serviços à
empresa, criando assim mais uma situação de grande instabilidade na Freguesia e no
Concelho.
Que em 2008 a empresa e o Estado Português celebraram um contrato de investimento
anunciando a construção de um novo forno na Glass e a concessão de benefícios fiscais
para esse fim.
Que após uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures em 3 de
fevereiro de 2009 foi assegurada a continuidade da empresa e dos postos de trabalho.
Que a empresa Saint Gobain Glass Portugal (SGGP) deixou de produzir vidro em fevereiro
de 2009,com o encerramento do forno e em que mais de 70 trabalhadores foram colocados
em Lay Off (dos quais 40 foram convencidos a rescindir contrato por mútuo acordo, 8
pertencem aos quadros atuais da SGSP, 3 assinaram em janeiro de 2010 e os restantes 5
assinaram em maio de 2012, indo outros para Espanha e os restantes sendo despedidos
até ao final do ano) levando a que se deixasse de produzir vidro plano no país e
aumentando ainda mais a dependência nesta área.
Que a SGSP já rescindiu contratos de trabalho com 33 trabalhadores no segundo semestre
de 2012 e com mais 4 já em 2013.
Que a administração da multinacional Saint-Gobain Sekurit Portugal, no final do ano de
2012 encerrou a linha de produção de Parabrisas de Ligeiros e anunciou, no passado dia
20, o encerramento da linha de fabricação do Temperado e o despedimento coletivo de mais
46 trabalhadores (invocando a grave crise que afeta a venda de automóveis na Península
Ibérica e Europa) com o objetivo declarado de ficarem na empresa apenas 160
trabalhadores.
Que esta anunciada intenção surge na continuidade do bloqueio da negociação do Acordo
de Empresa e da negociação de aumentos salariais para 2013.
A Câmara Municipal de Loures reunida no dia 6 de março de 2013 perante a gravidade da
situação, tendo em conta os postos de trabalho em causa e a importância da empresa para
o País em geral e para o Concelho de Loures em particular, delibera:
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1. Expressar a sua total solidariedade aos trabalhadores da empresa face à difícil
situação que atravessam.
2. Mandatar o Sr. Presidente da Câmara Municipal para que, com carácter de urgência,
procure reunir com a administração da Saint Gobain Glass, com as estruturas
representativas dos trabalhadores e com o Sr. Ministro da Economia e do Emprego,
no sentido de conhecer melhor a situação e evitar a concretização do
desmantelamento da unidade de Santa Iria de Azóia, e o consequente despedimento
da grande maioria dos seus trabalhadores
Loures, 06 de março de 2013
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