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- Aos trabalhadores abrangidos pelo AE Repsol - 

AINDA A CLÁUSULA DE REVISÃO 
Por razões e com motivações ainda não explicadas, a Repsol resolveu realizar reuniões nas 

diversas áreas da empresa nas quais apresenta um conjunto de slides que constituem uma 

grave mistificação: mistura extractos do AE e da Acta de 28 de Setembro de 2009 sobre a 

cláusula de revisão (adulterando redacções) com exemplos que aparentemente decorrem 

daqueles textos, o que é falso.  

Esses exemplos, que nos foram apresentados antes da assinatura da referida acta de 28 de 

Setembro, foram expressamente recusados pelas organizações sindicais da UGT, pois 

todos eles se baseiam nos salários de 2008 para calcular os de 2010, o que nunca foi aceite. 

A questão é muito simples: O Acordo de Empresa prevê a reposição de um diferencial para 

mais ou para menos consoante o comportamento da inflação. Com efeitos retroactivos se 

for a favor dos trabalhadores, com efeitos no ano seguinte se for a favor da empresa. 

Ora, este reposicionamento a favor da empresa (apesar de não ser previsível na altura das 

negociações atingir a dimensão que agora é quase certa) não foi por nós ignorado. Muito 

pelo contrário. Dissemos repetidamente aos representantes da empresa, a todos eles, que 

do reposicionamento não poderia em caso algum resultar uma redução dos vencimentos 

de 2009, não só porque os sindicatos da UGT não o aceitavam, como também porque a lei 

portuguesa o não permite. 

Voltámos a afirmar este princípio na reunião de Setembro e nenhum negociador da 

empresa pode negar, sem faltar à verdade, ter ouvido da nossa parte esta posição tanto 

em Setembro como nas negociações do AE. Não estamos agora nem estávamos distraídos 

naquela altura. 

Ainda falta algum tempo para que esta questão tenha um epílogo. Consoante a atitude futura 

da empresa, terá não só uma resposta legal como também a resposta sindical adequada. 

Os trabalhadores estão certamente preocupados com o seu futuro, mas não têm medo da 

Repsol. 

Sines, 9 de Novembro de 2009 
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