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PERGUNTA Número       /XIV
(     .ª)

Assunto: Gestão da produção da refinaria de Sines e distribuição de dividendos da Galp

Destinatário: Ministro do Ambiente e Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

No  contexto  de  pandemia  e  drástica  redução  do  consumo  de  combustíveis,  verificou-se  a  quase  total

interrupção da produção de combustíveis na refinaria da Petrogal em Matosinhos. É também sabido que a

continuidade da produção em Sines esgotará em breve a capacidade de armazenamento de produto final

naquela refinaria. Vai colocar-se portanto a questão da interrupção da produção na refinaria de Sines. Destas

refinarias  foram já  despedidos  centenas  de  trabalhadores;  só  em Sines,  cerca  de  300  subcontratados  a

empresas prestadoras de serviços, de acordo com a CGTP.

Deve ser equacionado desde já o modo de regresso à produção quando o consumo de combustíveis aumentar,

à medida que vier a ser retomada a atividade económica e a normal circulação de pessoas e mercadorias. 

A diminuição dos stocks de combustíveis armazenados levará a Petrogal a optar entre 1) retomar a produção

ou 2) importar combustíveis de refinarias estrangeiras. 

Por  um  período  de  duração  ainda  desconhecida,  a  opção  mais  rentável  para  a  Petrogal  poderá  ser  a

importação, uma vez que poderia assim evitar os custos de arranque da produção e continuar a conter custos

salariais com trabalhadores subcontratados (custos esses maioritariamente cobertos pelo Estado sob o atual

regime de lay-off simplificado).

Tal opção seria flagrantemente contrária aos interesses nacionais (pelo seu efeito na balança comercial e nas

contas  públicas)  e  dos  trabalhadores  (por  manter  uma  muito  pesada  quebra  nos  seus  rendimentos  dos

trabalhadores subcontratados).

Esta questão coloca-se num contexto em que se prenuncia, no quadro da assembleia geral acionista da Galp,

prevista para o final de abril, a decisão de distribuição de centenas de milhões de euros em dividendos.

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais  aplicáveis,  o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministro do Ambiente e

Ação Climática, as seguintes perguntas:
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1. Está o governo a acompanhar a evolução dos stocks de combustível?

2. Prevê o governo usar os poderes especiais que lhe confere a declaração do estado de emergência em vigor

para:

a)  assegurar que a gestão da produção da refinaria de Sines se fará em linha com as necessidades da

resposta à crise económica e social e não em função da maximização do lucro da Petrogal?

b) impedir a distribuição de dividendos em período de crise económica e social agravada, capital que pode

ser  crítico  para  a  manutenção  dos  compromissos  do  grupo  Galp,  nomeadamente  com  os  seus

trabalhadores e fornecedores?

Assembleia da República, 8 de abril de 2020

Os deputados e deputadas, 

Jorge Costa, Isabel Pires, Joana Mortágua, Sandra Cunha e José Soeiro


