
AOS TRABALHADORES DA PETROGAL/GALP

ADMINISTRAÇÃO RECUSA TODAS AS PROPOSTAS  

Depois  de  terem  sido  apresentadas  à  Administração  as  propostas  aprovadas  pelos
trabalhadores  nos  plenários  realizados  em  Dezembro,  sobre  os  salários  e  matéria  de
clausulado, realizaram-se três reuniões com a Empresa.

Na reunião efectuada na semana passada, a Administração continuou sem responder às
propostas  para  actualização  dos  salários,  subsídio  de  refeição  e  subsídio  de  infantário/-
/creche/ama. 

Quanto  ao  clausulado,  a  Administração  tomou  a  posição  de  rejeitar  todas  as
propostas dos trabalhadores, mantendo o objectivo de agravar as condições de trabalho
e eliminar direitos fundamentais, incluindo direitos sociais do âmbito dos regimes de
reformas e de saúde.

Em concreto, relativamente a cada um dos pontos abaixo mencionados, a Administração
respondeu o seguinte:    

 “Banco de horas”:  mantém a pretensão de aplicar  este regime,  de forma que os
trabalhadores trabalhem mais e ganhem menos; 

 Regime de Reformas: mantém a pretensão de modificar as condições estabelecidas
no  acordo  complementar,  bem  como  alterar os  critérios  para  o  cálculo dos
complementos de pensão de reforma,  de modo a diminuir drasticamente o valor
dos respectivos complementos;

 Acesso à reforma antecipada para os trabalhadores do regime de turnos: mantém
a pretensão de  eliminar as condições que foram contratualmente estabelecidas,
só admitindo essa possibilidade a partir dos 60 anos de idade;    

 Regime  de  Saúde: mantém a  pretensão  de  modificar  a  natureza  contratual  do
regime de saúde, no sentido de que este deixe de constituir uma obrigação patronal
perante os trabalhadores e  passe a ser um benefício unilateral e condicional, ou
seja, sem garantia de futuro;  

 Folgas e dispensas: mantém a pretensão de eliminar um número significativo de dias
de folgas/dispensas, que são atribuídas para compensar a duração dos horários em
certos regimes de prestação do trabalho, o que conduz a um aumento da duração do
trabalho, sem aumento de salário;

 Subsídio de casamento: recusa integrar este subsídio na convenção colectiva. 

Apesar dos esforços feitos pela Comissão Sindical Negociadora para uma aproximação das
propostas, incluindo a indicação informal de outras alternativas, condicionadas à aprovação
dos trabalhadores, ainda assim a Administração manteve as suas posições.   

                                                                                             V. F. F.



Fundo de Pensões
Em  2016,  a  Administração  requereu  à  Autoridade  de  Supervisão  Financeira  (ASF)  que

validasse  um  conjunto  de  alterações  ao  Contrato  Constitutivo  do  Fundo  de  Pensões  da
Petrogal, entre as quais constava o objectivo de eliminar deste Fundo (benefício definido) os
trabalhadores participantes que não aderiram ao acordo da sua preferência (acordo com a
UGT).

Sobre  essas  alterações  pronunciaram-se  quer  a  representante  dos  trabalhadores  na
comissão de acompanhamento  do Fundo de Pensões quer  trabalhadores,  individualmente,
fundamentando a oposição a tais pretensões. 

Perante tamanha demonstração da ilegalidade que a Administração queria que fosse
cometida, a ASF rejeitou aprovar as alterações apresentadas.

A Administração volta agora novamente a insistir com alterações ao Contrato Constitutivo.
Neste caso, pretende que se estendam aos trabalhadores que não aderiram ao acordo da
UGT,  as  alterações  contidas  naquele  acordo  e  que  reduzem  drasticamente  o  valor  dos
complementos da pensão de reforma.     

É sobre estas alterações que a ASF vem agora pedir aos trabalhadores para se pronun-
ciarem.    

A FIEQUIMETAL considera que a ASF não pode tomar outra posição que não seja
recusar  também  esta  pretensão  da  Administração,  uma  vez  que  as  razões  que
fundamentaram a rejeição desta entidade, em 2016, são exactamente as mesmas razões
que obrigam a tomar igual posição de rejeição.        

E essas razões são inequívocas:
-  Nos termos do próprio Contrato Constitutivo, quaisquer alterações a este contrato

não  podem  nunca  resultar  nem  na  redução  dos  direitos  adquiridos,  nem  na
redução do valor  das pensões em pagamento pelo Fundo à data da eventual
alteração; 

- Acresce que, mesmo que não existisse aquela cláusula de garantia no Contrato Consti -
tutivo do Fundo de Pensões, existe o Acordo Complementar de Regalias Sociais/Refor-
mas,  acordo  este  que  se  mantém  plenamente  em  vigor,  pois  que  o  aviso  de
caducidade  do  AE  (caducidade  que  está  impugnada) é  claramente  explicito  em
afastar liminarmente a caducidade de quaisquer outros instrumentos que não integrem
a convenção colectiva,  como é o caso do Acordo de Regalias Sociais  (que não o
integra); 

Juntos, vamos impedir que a Administração concretize os seus intentos

Plenários de Trabalhadores
Para  analisar  a  situação,  a  Comissão  Sindical  Negociadora  vai  reunir  na  próxima
semana,  seguindo-se  a  realização  de  Plenários  de  Trabalhadores,  a  convocar
oportunamente.

    Actualizar os Salários, Defender os Direitos
Assegurar os Regimes de Reformas e de Saúde

  
20 de Março de 2017                                                                                   A Direcção


