
Aos trabalhadores da Petrogal (Galp Energia)

ALCANÇADO ACORDO DE PRINCíPIO

Em seguimento do processo efectuado de auscultação dos trabalhadores,  nas negociações do
Acordo de Empresa foi alcançado nesta terça-feira, dia 28, um Acordo de Princípio, assente nas
condições discutidas e aprovadas pela maioria dos trabalhadores nos últimos Plenários Gerais. 

Principais resultados obtidos

 Regimes de reformas e de saúde: constituídos como obrigação contratual, estável e que     
não serão passíveis de caducidade.

 Complemento da pensão de reforma:  
  Inclusão dos feriados trabalhados no cálculo das pensões.
  Acréscimo de 20% no valor mínimo do complemento mensal 

(10% em 2019; 9% em 2020) 
 Prémio de reforma: aumento para 4 vencimentos base.
 Banco de horas: perante a rejeição dos trabalhadores, a Petrogal retirou o banco de horas.
 Subsídio de casamento: incluído no AE.
 Escalões de progressão salarial: são revistos, em antecipação, os tempos de permanência 

nos escalões, para efeitos de acesso ao escalão seguinte.

  Melhorias remuneratórias
  Modelo estável de actualização da tabela salarial: aumento salarial de 1,4% em 2019,

com efeitos a 1 de janeiro e de 1,3% em 2020 e 2021, com a garantia de que os aumentos
nesses 2 anos não serão inferiores à taxa de inflação (IPC) do respectivo ano anterior.

  Aumento anual do Sub. Alimentação e dos Sub. Infantário, entre 2019 e 2021, de acordo
com o mesmo percentual aplicado à tabela salarial em cada um dos respectivos anos.

  Efeitos económicos associados à conclusão do acordo
  Reposição imediata da tabela salarial, seguindo-se o aumento salarial a partir de 01/01/2019.
  Atribuição de várias parcelas remuneratórias, a título da revisão e consolidação do 

regime contratual: pagamento de um valor correspondente a 6 800 €, após assinatura do 
texto final, mais 2 000 € a pagar no 1º trimestre do próximo ano.

  Pagamento adicional: no valor de 1000 € por cada filho e por cada ano, em substituição 
dos valores não auferidos a título de subsídio de infantário, nos últimos 3 anos.

  Complemento aos trabalhadores de turnos de laboração contínua, nos seguintes termos:
a) Trabalhador  que  nos  3  últimos  anos  tenha  cumprido,  pelo  menos  num deles,  os

critérios fixados para o 1º escalão do prémio de regularidade: 2,5 Vencimentos base;
b) Trabalhador  que  nos  3  últimos  anos  tenha  cumprido,  pelo  menos  num deles,  os

critérios fixados no AE para o 2º escalão do prémio de regularidade: 1,5 Vencimento
base; 

c) Trabalhador  que  nos  3  últimos  anos  tenha  cumprido,  pelo  menos  num deles,  os
critérios fixados no AE para o 3º escalão do prémio de regularidade: 0,75 Vencimento
base; 
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 RATs – Termos e condições

I)  Elegibilidade para RAT (directa) no caso de trabalhadores admitidos até 30 de Junho de 
2014 e que se encontrem a desempenhar funções em regime de turnos:

a) 57 anos de idade e 25 anos de trabalho em regime de turnos, devendo o pedido ser 
efectuado com 2 anos de antecedência;

b) A partir do momento em que seja apresentado o pedido e até à passagem ao regime de 
RAT, será atribuído um incremento de 5% no subsídio de turno;

c) Aos trabalhadores que se mantenham no exercício efectivo de funções em regime de 
turnos por períodos anuais adicionais após atingirem as condições de elegibilidade e até
atingirem os 60 anos de idade, será atribuída uma bonificação nos seguintes termos:

(i) 1º ano adicional: 2 vencimentos base;

(ii) 2º ano adicional: 3 vencimentos base;

(iii) 3º ano adicional: 4 vencimentos base;

d) Os trabalhadores admitidos até 30 de Abril de 2007 e que completem, pelo menos, 25 
anos de trabalho em regime de turnos um ano antes de perfazerem os 57 anos de 
idade, poderão antecipar a passagem à RAT em 1 ano, mediante uma dedução de 
30% ao valor da prestação mensal da RAT durante esse ano;

e) Aos trabalhadores admitidos até 30 de Abril de 2007 e que se mantenham no exercício 
efectivo de funções em regime de trabalho por turnos até ao momento em que 
completem 57 anos e que, um ano antes perfizessem, pelo menos, 25 anos de trabalho 
em regime de turnos, será atribuída uma bonificação de 2 vencimentos base.

II) Elegibilidade para RAT (directa) no caso de trabalhadores admitidos após 30 de Junho de 
2014, que se encontrem a desempenhar funções em regime de turnos, aos 60 anos de 
idade e 25 anos de trabalho em regime de turnos, devendo o pedido ser efectuado com 1 
ano de antecedência.

III) Caso o trabalhador deixe de desempenhar funções em regime de turnos por imposição da 
Empresa, o regime dos números I) e II) anteriores mantém-se aplicável.

nota: relativamente às condições de acesso às RATs, bem como às condições em que os
trabalhadores  podem  optar  por  aceder  ao  regime  de  bonificações,  a  Empresa  e  a
Comissão Sindical Negociadora da Fiequimetal e do Sicop acordaram em realizar reuniões
para aprofundamento desta matéria, a partir do próximo mês de Julho. 
   

 Processos  disciplinares:  quanto  aos  processos  disciplinares  instaurados  a  vários
trabalhadores, durante o conflito na empresa, foi transmitida à Administração a posição dos
trabalhadores. A empresa disse registar essa posição e comunicou que as decisões sobre os
processos em curso serão tomadas antes da assinatura do texto final.

   Depois de verificado e assinado o texto final, que se prevê que venha a ocorrer na próxima
semana, proceder-se-á ao respectivo depósito e publicação no Boletim do Trabalho e Emprego. 

30 de Maio de 2019   A Direcção
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