
Carta aberta das organizações representativas dos trabalhadores 
da Petrogal (Grupo Galp Energia) 

A refinaria da Petrogal, que labora desde 1969 

em Leça da Palmeira (Matosinhos, Porto) produz 
em Portugal um leque de matérias-primas que são 

essenciais para muitas indústrias do sector químico 

e farmacêutico.

Se a refinaria fosse desmantelada, estas indústrias 

seriam condenadas a importar, a preços mais 

elevados, e ficariam dependentes da disponibilidade. 

Haveria também consequências negativas para 

a balança comercial do País. 

SIM À REFINARIA DO PORTO!
Pela defesa da economia regional e nacional!

Pela produção nacional e a soberania energética!



Em Matosinhos (Porto), são produzidas matérias-primas 
indispensáveis ao conforto, bem-estar e qualidade de vida.

A refinaria faz parte das nossas vidas!

encontrar uma obra de pavimentação de estradas, pode ter a certeza de que isso já não se fará 
com asfaltos e betumes portugueses;

    • Quem comprar uma garrafa de óleo alimentar deverá saber que os solventes utilizados na 
refinação desse óleo já não serão portugueses, mas vieram, provavelmente de Espanha.

    • Quem comprar um iogurte deverá saber que a cola «hot-melt» utilizada na tampa já não estará 
a ser produzida com ceras minerais fabricadas em Portugal;

    • Quem é crente deverá saber que nenhuma das velas que levar ao cemitério no 1.º de Novembro 
terá sido produzida com ceras portuguesas; o mesmo acontecerá com as velas decorativas lá de 
casa e as velas de aniversário;

    • Todos os queijos que apreciamos deixariam de ter, na capa que os protege da humidade, ceras 
fabricadas em Portugal;

    • Das embalagens de papel que são utilizadas para transportar, guardar ou armazenar alimentos 
e outros bens susceptíveis à humidade, nenhuma iria ser impermeabilizada com ceras minerais 
portuguesas;

    • Muitos polímeros fabricados no mundo deixariam de utilizar produtos químicos portugueses;

    • Muitos dos explosivos utilizados em fogo-de-artifício, nas nossas festas e celebrações, 
deixariam de ser fabricados com matérias-primas portuguesas (parafina, tolueno, etc);

    • Não haveria solventes portugueses em nenhuma das tintas usadas para pintar o automóvel, o 
portão da garagem ou a vedação do quintal. O mesmo aconteceria com os solventes de limpeza;

    • Nenhum dos óleos lubrificantes usados na indústria ou nos automóveis seria produzido com 
óleos-base portugueses;

    • As borrachas e outros vedantes, utilizados nas maquinarias industriais ou nos pneus das 
viaturas, poderão deixar de ser produzidos com óleos-base portugueses;

Tudo isto é produzido na refinaria do Porto, o que a torna um activo estratégico nacional.

    • Em Portugal poderão deixar de ser produzidos alguns dos 
medicamentos, sem as matérias-primas portuguesas (benzeno, 
parafinas);

    • No mundo muitos medicamentos deixarão de ser fabricados 
com produtos portugueses de elevada pureza (benzeno, xilenos, 
tolueno);

 • Quem tiver de impermeabilizar um terraço com telas ou quando



O ministro do Ambiente coloca-se do lado da Amorim 
Energia!

Perante o aumento das importações, que seria inevitável 
sem a refinaria, o ministro tem dito que «muitos desses 
produtos serão produzidos de outras formas, com 
a introdução de gases renováveis». Que desfaçatez!!! 

Os falsos argumentos do Governo

Discurso da descarbonização... 
e da demagogia

Como se vai produzir parafina, ceras, betumes, asfaltos, 
benzeno para Estarreja, óleos-base, etc., com gases renováveis? Qual o processo?

O ministro não quer saber e apenas fala da bazuca, o que é, no mínimo, estranho.

Esta intenção de encerramento, a concretizar-se, só tornaria o País mais pobre, mais dependente 
e mais fragilizado. 

A narrativa da descarbonização é demagógica!
No que diz respeito a emissões de CO2, Portugal é dos países da UE que emitem menos, estando 
à frente de muitos países da Europa. As emissões da refinaria de Matosinhos representam cerca 
de 1,7% no total do País. 

As emissões de CO2 da refinaria e das centrais a carvão, na dimensão de Portugal, assumem 
um peso insignificante, comparadas com as potências industriais da Europa, designadamente 
a Alemanha, ou até mesmo a Espanha, onde existem planos de reconversão a 20 anos. 

Quem paga as licenças para emitir mais CO2 pode manter a sua indústria, incólume às 
preocupações com o ambiente. Nada mais hipócrita! 

Se a refinaria do Porto encerrasse, o transporte de combustíveis para abastecer o Norte do País iria 
aumentar ainda mais as emissões de carbono. 

O Governo apadrinha esta intenção de encerramento da 
refinaria, mas não apresenta nenhum documento que 
justifique os objectivos propostos. Não apresenta um 
estudo macroeconómico, que tenha em conta o impacto 
económico, social e estratégico na região e no País. 

O Governo só mostra a sua obsessão cega de poder 
dizer que está a dar mais um passo na descarbonização 
e, assim, ficar bem na fotografia, escondendo que está a 
«vender» uma quantidade ínfima, insignificante, de 
redução de emissões com enormes prejuízos:

- Desemprego de mais de um milhar de pessoas, num 
momento de desgraça social;

- Empobrecimento de largas centenas de famílias e 
empobrecimento da região Norte;

- Aumento da importação de bens e produtos 
petroquímicos nobres e aumento da dependência de 
Portugal;

- Abdicação do abastecimento do mercado de 
combustíveis e de produtos químicos na região norte, 
tornando o País ainda mais dependente.

- Aumento das importações de produtos finais.

Na Europa não existem indicações para encerramento 
das dezenas de refinarias. Bem pelo contrário, estão a 
investir para diminuir as emissões de CO2 e estão a criar 
emprego. 



Todos os argumentos da administração da Petrogal 
e da Galp Energia são falaciosos.

Transição energética – Não se percebe como alega 
este objectivo. Abandonar os negócios de ceras 
e parafinas, betumes, solventes, produtos químicos 
de elevada pureza, óleos-base e de processamento 
não se relaciona com isso. Adicionalmente, não há 
nenhum país na Europa que abdique de um terço 
da sua capacidade de refinação, nem da produção 
das especialidades.

15.1.2021
A Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, a Fiequimetal/CGTP-IN, 
os sindicatos SITE Norte, SITE CSRA, SITE Sul e SICOP

Impõe-se a continuidade da refinaria!

Tendo em conta os superiores interesses locais e nacionais, bem como os lucros obscenos 
que o Grupo Galp Energia arrecada desde a sua criação, é necessário:

    • Reverter a decisão da administração da Petrogal de encerrar a refinaria em Matosinhos, 
mantendo a sua produção específica essencial, com os seus actuais postos de trabalho;

    • Investir no complexo industrial, de forma a proporcionar uma transição para novas 
tecnologias de produção, tendo em vista a redução da pegada de carbono de forma sustentada 
e a médio prazo, com adequados programas de formação dos seus trabalhadores, permitindo assim 
a continuidade das instalações em funcionamento, à medida que se for avançando na produção 
de matérias-primas realmente renováveis.

É urgente o retorno ao controlo público do Grupo Galp Energia!

A Região Norte e o País não podem dispensar a refinaria do Porto!

A administração, 
principal responsável, 
apenas está na corrida 
aos fundos comunitários

Padrões de consumo – Os consumos de especialidades não se vão alterar. Em termos 
de combustíveis, não há evidências que tal venha acontecer num cenário pós-pandémico. Há antes 
conjecturas, baseadas na generalidade. A administração toma os seus desejos pela realidade 
indefinida do futuro. Prova disso são os investimentos nas refinarias em Espanha (por exemplo, 
da Repsol em Cartagena), como se este país ficasse de fora da apregoada nova contingência 
do mercado de combustíveis.

Questões fiscais e digitalização – A digitalização não vai substituir os óleos, parafinas e betumes, 
nem há nada que faça adivinhar uma redução ou eliminação dos produtos atrás elencados.

Ameaça de fecho – Segundo consultoras internacionais, como a Mackenzie, a ameaça 
de encerramento da refinaria do Porto era intermédia, existindo mais de 30 instalações na Europa 
em situação pior.


