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- Aos trabalhadores abrangidos pelo AE Repsol -

1ª REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES
Começaram as negociações para a revisão do AE Repsol que vigorará durante os próximos
dois ou três anos. No passado dia 7 realizou-se, no edifício administrativo, a primeira
reunião, que serviu para marcar o calendário negocial (até 12 de Dezembro) e aprovar o
Protocolo pelo qual se vão reger as negociações.

Nesta primeira reunião os responsáveis da empresa aproveitaram para fazer uma exposição
detalhada sobre os resultados da empresa nos últimos 22 anos, focando-se principalmente
nos prejuízos sistemáticos desde 2008, que tiveram o seu expoente máximo no ano passado.
Em 2013 esperam-se prejuízos a rondar os 50 milhões de euros e em 2014, apesar de o
orçamento ainda não estar concluído, é possível que os resultados venham a ser ainda
ligeiramente negativos. Para completar este cenário negativo foram ainda referidos alguns
casos de empresas industriais que faliram ou encerraram fábricas, entre elas várias
petroquímicas, e apresentado um exemplo positivo (o caso da Grangemouth, na Escócia)
onde um acordo entre os sindicatos e a Ineos evitou o encerramento da fábrica e a perda de
800 postos de trabalho.

UMA CONTRAPROPOSTA MUITO DESAGRADÁVEL

Como está bom de ver, tudo isto foi apresentado como forma de justificar a contraproposta
da empresa (que segue em anexo a este comunicado), a qual não só recusa qualquer
atualização salarial como pretende retirar vários direitos atualmente consagrados no
AE, com especial incidência no pagamento do trabalho suplementar.

A este propósito, convém lembrar que um recente acórdão do Tribunal Constitucional veio
declarar inconstitucionais algumas normas da Lei 23/2012, entre elas as que previam, a
partir de Agosto de 2014, que o pagamento do trabalho suplementar fosse efetuado apenas
por 50% do estabelecido nas convenções coletivas. A empresa agora quer ainda pior:
pagar apenas os mínimos do Código do Trabalho.

Como é evidente trata-se apenas de uma proposta. Mas demonstra uma tendência que de
forma alguma podemos ignorar. A situação da empresa é difícil, muito difícil. Não somos
cegos nem loucos e não temos problemas em reconhecê-lo. Mas também temos plena
consciência que os custos com pessoal são apenas uma pequena, muito pequena parcela
nos custos totais da empresa e qualquer modificação que venhamos a operar, seja em que
sentido for, não terá impacto relevante nos resultados da empresa.



Os negociadores da Repsol reconhecem isso e dizem-nos que se trata de partilhar os
esforços na redução de custos que se está a fazer em todos os setores, e que é importante
dar um sinal nesse sentido aos accionistas da Repsol. Não ignoramos a importância
desses sinais e que nos compete tomar atitudes responsáveis. Mas têm de ser adequadas às
circunstâncias e não podem ser nunca profissionalmente desmotivadoras. Ou seja, não
devemos permitir que algumas poupanças venham a ter consequências contrárias no
desempenho dos trabalhadores, os quais não têm qualquer responsabilidade na crise que
desde 2008 assolou a Europa em geral e o negócio petroquímico da Repsol em particular.

VISITA DO SECRETÁRIO-GERAL DA UGT

No passado dia 22 de Outubro o Secretário-geral da UGT, Carlos Silva, acompanhado de
alguns membros do executivo da nossa Central Sindical, visitou as instalações fabris da
Repsol Polímeros, em Sines.

Ao longo da visita, sempre acompanhada pelo Diretor José Font e por outros quadros
superiores da Repsol, foi-lhe prestada informação detalhada sobre a atividade das diversas
fábricas, sobre os resultados e preocupações atuais e também sobre as perspectivas futuras.
A situação laboral foi também analisada e debatida, havendo a preocupação, de parte a
parte, em ajudar a criar um clima de diálogo propício ao processo negocial que agora se
iniciou.

Na verdade, a apresentação da proposta da empresa alguns dias depois veio levantar novas
preocupações. Mas não queremos deixar de manifestar o nosso agrado e reconhecimento
pela forma acolhedora, empenhada e frontal com que os nossos dirigentes nacionais
foram recebidos na Repsol.

Sines, 8 de novembro de 2013
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