
FETESE   -   FETICEQ 
 

SITESE-STEIS-SINDEQ-SITEMAQ 
 

- Aos trabalhadores abrangidos pelo AE Repsol - 

REDUÇÃO DE SALÁRIOS? 

NUNCA ACEITAREMOS! 
Mais uma vez a Repsol Polímeros vem a terreiro com uma Informação Interna anunciando 

uma redução de salários no corrente ano de 2010, com o argumento, falso, de que tal ficou 

estabelecido no Acordo de Empresa para 2009 – 2001. 

Como sempre dissemos, uma redução de salários é não só ilegal face à lei portuguesa, como 

constitui uma atitude de grave má-fé negocial por parte da Repsol porquanto os seus 

representantes sempre ouviram da nossa parte, durante e após as negociações que tal 

hipótese era inaceitável. A redacção da cláusula pode não ser feliz e suscitar dúvidas a quem 

não esteve presente, mas não é admissível que tanto os representantes espanhóis como os 

portugueses possam alguma vez ter dúvidas do que foi de facto contratado entre as partes. 

Ao persistir neste caminho a Repsol comete vários erros: 

- Esquece que já penalizou fortemente os trabalhadores com o Lay-off e que os 

salários em 2009 na realidade não aumentaram mas baixaram em relação a 2008; 

- Ao tentar poupar uns míseros 2% nos salários não tem em linha de conta todos os 

prejuízos que vai ter se persistir nessa teimosia. Estamos convictos que temos a razão 

legal pelo nosso lado, mas os trabalhadores não permitirão passivamente que lhe “vão 

ao bolso” até à decisão judicial; 

- Hipoteca qualquer acordo futuro e despreza a estabilidade laboral, factor demasiado 

importante para ser ignorado nos investimentos que está a fazer em Portugal. É a 

marca “REPSOL”, a sua fiabilidade e seriedade que passarão a estar em causa aos 

olhos dos consumidores portugueses. 

A empresa ainda está a tempo de corrigir o caminho que aparentemente está a crer trilhar. 

Vamos solicitar uma reunião urgente com a administração e temos esperança que as 

coisas se alterem. Se assim não for, realizaremos plenários para analisar a situação e decidir 

formas de luta. 

Sines, 1 de Fevereiro de 2010 
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