
AOS TRABALHADORES DA PETROGAL
GREVE DIAS 26 A 31 DE JULHO 

Considerando o facto de o Governo e a Administração persistirem em fugir às suas respon-
sabilidades, deu-se seguimento à decisão dos trabalhadores em prosseguir a luta, fazendo
entrega do pré-aviso de greve a realizar nos dias 26 a 31 de Julho. 

É incompreensível que perante os esforços que têm sido desenvolvidos para procurar um entendi-
mento pela via negocial, o Ministro do Trabalho continue sem remarcar a reunião que ficou suspen-
sa há quase um mês atrás. Tal como assumimos ser justificada a suspensão da reunião, face à ne-
cessidade de dar prioridade a outras acções do Ministério relacionadas com os acidentes ocorridos
no âmbito dos fogos florestais, também agora afirmamos que é injustificável o Governo querer
ignorar que os trabalhadores da Petrogal continuam a sofrer os mais brutais ataques aos
seus direitos laborais e sociais, sem precedentes em toda a vida da empresa.     

Precisamente há um ano atrás, tanta gente importante e com exigentes funções governativas tive-
ram tempo para irem de carroussel a Paris, às custas da GALP/Petrogal, “apoiar”, segundo alguém
disse, a selecção nacional  de futebol (esta de “apoiar” a selecção é uma grande piada).

Não consideramos que seja azar dos trabalhadores o Governo não ter tempo para dar aten-
ção aos seus problemas, tanto mais que é do cumprimento dos direitos, da lei e da Consti-
tuição que se trata. Consideramos, sim, que uma vez mais o Governo toma a opção de estar
ao lado do poder económico e contra os trabalhadores. 

Por isso, o caminho é o de continuar a luta. Mais cedo que tarde, a razão vencerá!  

Reunião com a Autoridade de Supervisão dos Fundos de Pensões
No nosso último comunicado informámos que o Ministério do Trabalho tinha reafirmado que o regi-
me de caducidade não se aplica aos acordos complementares ou outra regulamentação interna e
que,  portanto,  independentemente da acção de impugnação da caducidade (que corre os
seus trâmites), estes acordos mantêm-se plenamente em vigor. 

Também informámos que dirigimos uma nova carta à Autoridade de Supervisão do Fundo de Pen-
sões (ASF) a exigir desta entidade que exerça as suas competências, as quais são a de fiscalizar e
fazer cumprir a legalidade, designadamente quanto aos direitos consagrados no Acordo Comple-
mentar de Reformas a que a empresa está contratualmente obrigada.

Recebemos agora resposta da ASF a comunicar que a Petrogal entregou novo projecto de altera-
ções ao Contrato Constitutivo do Fundo, o qual está a ser analisado. A ASF também informou que
vai contactar a entidade gestora do Fundo, no sentido de esclarecer porque razão a Petrogal não
está a cumprir o acordo relativamente a trabalhadores que têm passado à situação de reforma.     

A ASF respondeu, ainda, que vai marcar uma reunião com a Fiequimetal e o Sicop antes de
tomar qualquer decisão sobre o projecto de alterações agora apresentado pela empresa. 

A Fiequimetal aguarda por essa reunião, mas desde já reafirma que quaisquer que sejam as pro-
postas apresentadas pela Petrogal há uma questão que é incontornável: relativamente aos traba-
lhadores que decidiram manter-se no Fundo de Pensões Petrogal, a empresa tem de cumprir
todas as obrigações que decorrem do Acordo Complementar de Reformas.    

Sabemos que é pela luta que defendemos os nossos direitos. 
Defender a Contratação Colectiva!

TODOS UNIDOS NA GREVE!    
13 de Julho de 2017                                                                                                          A Direcção


