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Assunto: Requerimento para audiçâo sabre a anunciada intencâo de provocar a insolvência
da ETPL — Empresa de Trabaiho Portuário de Lisboa

A multinacional turca Vildirim e a restante patronato da Estiva no Porto de Lisboa
anunciaram hoje a intencão de provocar a insolvéncia da ETPL — Empresa de Trabaiho
Portuãrio de Lisboa. Para se perceber Os contornos do processo em curso, importa sublinhar
que os donos da ETPL (ou seja, as empresas de estiva do Porto de Lisboa) São Os seus clientes,
e que nos ültimos anos descapitalizaram a empresa a seu favor através do simples mecanismo
de vender — a si prOprios — serviços abaixo docusto de produçâo.

Esta autêntica fraude ja foi por diversas vezes denunciada pelo PCP, a ültima das quais a
29-01-2020 (através das perguntas ao governo 834 e 835/XIV/lfl), onde se sublinhava a
necessidade de uma intervençâo preventiva — que näo aconteceu. Mas a verdade é que se
mantém e reforça a exigência dessa intervenção do Governo, para travar a o processo em
curso e defender as postos de trabaiho e a economia nacional, sublinhando que a Repüblica
tem todos as instrumentos necessários para tal, nomeadamente intervencionando
imediatamente a ETPL impedindo a sua destruiçâo pelos grupos económicos.

Considera-se assim indispensável a abordagem e o acompanhamento destes problemas
na Comissâo Parlamentar, pelo que a PCP vem par este meia requerer a audição, na
Camissäo a que V.Exa. preside, do Secretária de Estado Adjunto e das Comunicacoes e do
SEAL — Sindicata dos Estivadores e da Atividade Logistica.
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