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- Aos trabalhadores da Petrogal - 

 Assinado novo AE PETROGAL 
A COFESINT, outras organizações sindicais da UGT e sindicatos independentes assinaram 
hoje o Acordo de Empresa da Petrogal que vai vigorar nos próximos anos. 

Ao longo de todo este processo, que se iniciou em 2013, fomos dando conta aos 
trabalhadores da Petrogal das dificuldades que se apresentavam aos sindicatos, 
designadamente porque a administração da Petrogal se mostrava determinada em 
eliminar um conjunto de direitos e regalias existentes há muitos anos. A alternativa era a 
denúncia do AE e a perda de um ainda maior número de direitos e regalias.   

Todos os sindicatos que iniciaram o processo negocial sabiam que para evitar a denúncia e 
um mal maior tínhamos de aceitar algumas alterações mas, ao mesmo tempo, lutar para 
as minimizar e conseguir alternativas. Os sindicatos rapidamente perceberam que o tempo 
não jogava a nosso favor e que a administração da Petrogal, à medida que o tempo 
passava, estava a endurecer a sua postura negocial provocando o impasse e a consequente 
denúncia.  

Houve sindicatos que “lançaram a toalha ao tapete” e houve sindicatos que continuaram a 
negociar. Na COFESINT privilegiamos sempre o diálogo e, perante o impasse das 
negociações diretas, requeremos de imediato a Conciliação, “fintámos” a denúncia, 
conseguimos manter sempre em aberto o processo negocial e, conforme fomos 
informando os trabalhadores, chegámos a um entendimento final. O qual prevê, deve 
salientar-se, que nenhum trabalhador filiado nos sindicatos outorgantes ou que 
individualmente venha a aderir ao AE possa ficar prejudicado em relação aos restantes, 
isto é, as normas mais importantes que foram eliminadas ou modificadas no novo AE 
mantêm-se em vigor até à caducidade dos acordos vigentes. Quem não for filiado nos 
sindicatos outorgantes, ou não queira aderir individualmente ao AE, perderá no momento 
da caducidade grande parte dos direitos que agora se mantêm. 

Apesar da manifesta revolta pela perda de alguns direitos e regalias (principalmente os 
trabalhadores de turno, mas não só), os nossos associados acabaram por concordar que 
este é um mal menor. Com efeito, basta ler a proposta de denúncia feita pela Petrogal no 
final de 2013 para perceber que sem acordo os trabalhadores ficariam muito pior. Assim, 
munidos do necessário mandato, procedemos hoje à assinatura do AE, cujo texto integral 
vai agora ser divulgado pela empresa pelos meios internos acessíveis a todos os 
trabalhadores. 



 

O mundo está a mudar e, apesar de ser necessário lutar contra as mudanças com as quais 
não concordamos, temos de ser inteligentes para avaliar a atual relação de forças e por via 
da negociação participarmos nessa mudança. É a melhor forma de salvaguardar os 
interesses fundamentais dos trabalhadores. Ficar apenas na expetativa de mudanças 
políticas não é solução.  

Inicia-se agora um novo ciclo nas relações laborais na Petrogal. Não temos dúvidas que 
este acordo será muito contestado por aqueles que desistiram da negociação. Assinar um 
acordo é tão legítimo como não assinar. Nós optámos por negociar e assinar. Como 
organização sindical responsável, vamos continuar a desenvolver todos os esforços para 
defender os interesses profissionais dos trabalhadores da Petrogal nos tempos difíceis em 
que vivemos. Não nos demitimos agora como não nos demitiremos no futuro. 

 Lisboa, 12 de maio de 2014 
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