
MOÇÃO
aprovada durante a concentração na Avenida da República e entregue à ASF

DEFENDER E FAZER CUMPRIR O FUNDO DE PENSÕES PETROGAL   

INTENSIFICAR A LUTA NOS LOCAIS DE TRABALHO

 
A ofensiva desencadeada pela Petrogal relativamente a alterações que pretende efectuar no

âmbito do Acordo Complementar de Regalias Sociais/Reformas tem o objectivo, por um lado, de
afastar unilateralmente e, portanto, de forma ilegal, o próprio acordo complementar e, por outro
lado, reduzir drasticamente os valores dos respectivos complementos de pensões, por via de alte-
rações aos critérios contratualmente estabelecidos para cálculo dos referidos complementos. 

Ao contrário do que foi comunicado pela Petrogal à ASF, o Acordo sobre Regalias Sociais não
cessou a sua vigência, quer porque uma eventual revogação teria de ser efectuada conjuntamente
pelas partes que outorgam o acordo, e não unilateralmente ou por entendimentos com terceiros,
quer porque também não é verdade que se tenha verificado a caducidade, por efeito de denúncia,
pois é o próprio aviso de caducidade do AE (Acordo Autónomo) que afasta da denúncia e, conse-
quentemente da caducidade, quaisquer outros instrumentos para além do referido acordo autóno-
mo.  

Além de tudo o mais, é incontornável que, nos termos do próprio contrato constitutivo do Fundo
de Pensões Petrogal e, também, dos contratos individuas do trabalho, não podem ser alteradas,
unilateralmente, cláusulas cujas alterações tenham o efeito de reduzir os valores das pensões em
pagamento pelo Fundo à data da alteração, nem reduzir os direitos adquiridos.

Os  trabalhadores  da  Petrogal  são,  reconhecidamente,  homens  e  mulheres  dignos  que
assumem  com  grande  empenhamento  e  profissionalismo  a  actividade  que  desenvolvem,  em
benefício da empresa. 

Os  direitos  fundamentais  destes  trabalhadores,  bem  como  o  princípio  constitucional  que
determina que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, não
podem, em caso algum, ser alienados em nome de um qualquer “deus mercado”, como se a
Petrogal  estivesse  isenta  de  responsabilidades  sociais  e  pudesse  violar  a  seu  bel-prazer  os
compromissos contratuais que livremente negociou e subscreveu

A ASF é uma entidade estatutariamente dotada de independência e com a finalidade de defen-
der o primado do interesse público que, no caso em apreço, tem a obrigação de defender os le-
gais interesses dos trabalhadores participantes no Fundo de Pensões Petrogal. 

Assim, os trabalhadores presentes na concentração frente à sede da ASF (Autoridade de Su-
pervisão de Seguros e Fundos de Pensões), no dia 24 de Abril, decidem:

 Exigir da ASF que assuma as suas obrigações legais e constitucionais, que só podem
ser a de recusar proceder às alterações requeridas pela Administração da Petrogal,
obrigando-a cumprir o contrato constitutivo do Fundo de pensões Petrogal e a repor o
pagamento dos complementos de pensões que não estão a ser pagos, ou estão a ser
pagos com valores inferiores aos que são devidos aos trabalhadores. 

 Intensificar a luta nos locais de trabalho, com vista a concretizar o pleno exercício do

direito de negociação colectiva e assegurar o cumprimento das normas legais e con-
tratuais, nomeadamente a reposição de direitos que foram suspensos, bem como das
obrigações da Empresa relativamente ao Fundo de Pensões Petrogal. 

Lisboa, 24 de Abril de 2017


