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- Aos trabalhadores da Petrogal - 

 Acordo de Princípio 
Ficaram hoje concluídas as negociações entre a COFESINT e a Petrogal para a revisão do 
Acordo de Empresa que vai passar a vigorar a partir do corrente ano se vier a ser aprovado 
pela maioria dos associados. Na verdade, trata-se de um novo Acordo de Empresa, na 
medida em que passará também a integrar um conjunto de matérias anteriormente 
dispersas por regulamentos e ordens de serviço. Em conjunto com o ACT das Empresas 
Petrolíferas, apenas negociado e assinado pelos sindicatos da UGT, constituirá a breve 
prazo a única regulamentação das condições de trabalho aplicável aos trabalhadores da 
Petrogal. 

Como não podia deixar de ser, as matérias em que a regulamentação que vier a ser 
assinada for menos favorável que a atualmente vigente, manter-se-ão em vigor até que a 
denúncia do AE e a consequente caducidade produza os seus efeitos. Isto é, nenhum 
trabalhador por ser filiado nos sindicatos outorgantes, ou por individualmente ter 
aderido ao novo Acordo de Empresa, será prejudicado em função dessa filiação ou 
adesão. 

Como já deixámos expresso em anteriores comunicados, este não é Acordo de Empresa 
que desejávamos. Mas, não temos dúvidas em afirmá-lo, é o melhor que foi possível obter 
nas atuais circunstâncias. Não temos qualquer dúvida que a alternativa (denúncia) era e é 
muito pior. 

Em termos salariais, a Petrogal manteve a sua intransigência na manutenção dos atuais 
valores salariais. Apenas foi possível negociar um prémio de 2.000 €, o qual visa 
compensar os trabalhadores pelo não aumento de salários e pela perda de alguns dos 
direitos até agora existentes. Não que isso seja realmente verdade. É possível compensar o 
congelamento dos salários, mas a perda de direitos, não há dinheiro que os compense.  

Cabe agora aos trabalhadores e à administração da empresa avaliar os resultados obtidos. 
Cada sindicato utilizará os seus próprios meios para aferir a vontade dos seus associados e 
no final será a COFESINT quem decidirá tendo em conta essa vontade. Este foi o nosso 
compromisso e será para cumprir até ao fim. 
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