
 
 

Aos trabalhadores da Petrogal/Galp 

ASSINADO O NOVO ACORDO DE EMPRESA 

Matérias pecuniárias têm efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2019  
 

 

1. Foi assinado na passada quinta-feira o novo Acordo de Empresa (AE) que vai agora ser enviado 
ao Ministério do Trabalho para depósito e publicação no Boletim de Trabalho e Emprego. 
 

2. Nas últimas reuniões foram obtidos acordos sobre um conjunto de pontos que os trabalhadores 
consideraram determinantes para a conclusão das negociações, designadamente sobre matérias 
remuneratórias e os processos disciplinares instaurados pela empresa no âmbito do conflito laboral.    

 

3. Assim, sem prejuízo da consulta ao texto global do AE, que vai ser editado para distribuição aos 
associados, passamos a referir os principais pontos que constam do Acordo de Empresa:   

 

3.1. Salários, prémios e subsídios  
        

�  Reposição dos valores na tabela salarial à data de 31 de Dezembro de 2018, com um 
aumento de 1,4% a partir de 1 de Janeiro de em 2019. 

 

�  Aumentos de 1,3% em Janeiro de 2020, e em Janeiro de 2021, com a garantia de que os 
aumentos nesses 2 anos não serão inferiores à taxa de inflação do respectivo ano anterior. 

 

�  Aumento anual do Sub. Alimentação e do Sub. Infantário/creche/ama, entre 2019 e 
2021,de acordo com o mesmo percentual aplicado à tabela salarial em cada um dos 
respectivos anos. Em 2019 o Sub. Alimentação passa para 10,80 € e o Sub. Infantário passa 
para 95,11 e 51,31 €, conforme o estabelecimento que a criança esteja a frequentar.     

 

�  Aumento em 20% do valor mínimo do complemento de pensão de reforma, passando 
para 110 € em 2019 e 120 € em 2020. 

 

�  Aumento do prémio de reforma a todos os trabalhadores, passando para 4 meses de 
retribuição, a pagar na data da passagem à reforma por velhice (data da cessação do 
contrato de trabalho).   

 

�  Inclusão do Subsídio de casamento, no valor correspondente a um vencimento base.  
 

nota: As melhorias obtidas nas cláusulas pecuniárias produzem efeitos a 1 Jan. 2019. 
 

3.2.  Outros efeitos económicos associados à conclusão do acordo 
 

�   Atribuição de várias parcelas remuneratórias, a título da revisão e consolidação do regime 
contratual, num valor correspondente a 6 800 €, a pagar até final de Agosto, a que acresce 
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 (2015 a 
2018). A partir de 1 de Janeiro de 2019 aplicam-se os novos valores constantes do AE. 

 

�   Parcela de turnos aplicável ao regime 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.  

 



 
 
 

3.3.  Reforma antecipada de trabalhadores por turnos 
 

�  Foi confirmado o acordo sobre esta matéria, já divulgado no último comunicado, sobre as 
condições de elegibilidade para a reforma antecipada e quanto às bonificações atribuídas 
aos trabalhadores que se mantenham em funções no regime de turnos para além dos 57 
anos de idade (a bonificação poderá atingir até 11 vencimentos base mensais). 

 

�  Foi salvaguardado que no caso do trabalhador com pelo menos 25 anos de turnos, deixar de 
desempenhar funções em turnos por interesse da empresa, ele mantém os direitos 
constantes deste regime de reforma antecipada.   

 

�  Foram incluídos os dias feriados trabalhados no cálculo das pensões. 
 
 

3.4.  Outros acordos alcançados            
      

�  Regimes de reformas e de saúde: consagração destas matérias no AE, com inclusão de 
uma cláusula que salvaguarda a manutenção de todos os direitos em caso, 
eventualmente, de futura caducidade da convenção.    
 

�  Banco de horas: rejeição do banco de horas. 
 

�  Escalões de progressão salarial: foram revistos, em antecipação de 1 ano, os tempos de 
permanência para passagem do 2.º para o 3.º escalão, e deste para o 4.º (nos níveis salarias 
D a J) e para a passagem do 7.º ao 8.º escalão, no nível salarial H.   

 
Importante: foi incluída uma cláusula (Integração de lacunas) que determina que nas 
matérias omissas no presente AE são aplicáveis aos trabalhadores filiados na 
Fiequimetal e no Sicop as disposições constantes do Acordo Coletivo de Trabalho das 
Petrolíferas Privadas que sejam mais favoráveis que a lei geral. 
 
 

3.5. Processos disciplinares 
 

A empresa confirmou que foram concluídos os processos disciplinares sem nenhuma 
sanção para despedimento.   
 
 

 

3.6.  Aplicação aos trabalhadores reformados 
 

Aos trabalhadores reformados depois de 31 de Dezembro de 2015 serão pagos os mesmos 
prémios constantes do ponto 3.2., diferidos ao momento da passagem à reforma e, 
consequentemente, às parcelas que não receberam quando ainda estavam no activo.   

 

3.7.  Reuniões com a Empresa 
 

Foi ainda acordado realizar reuniões para aprofundar temas laborais no âmbito do AE, com 
o objectivo de melhorar as condições de trabalho, ficando já assente efectuar a primeira 
reunião no final do mês de Julho, sendo que um dos pontos a tratar são as RAT’s.    

 

MUITO IMPORTANTE 
 

1. A cláusula que salvaguarda a manutenção do regime de reformas apenas é aplicável 
aos trabalhadores que estejam abrangidos pelo AE nos primeiros 30 dias de vigência. 
 

2. A mesma regra é também aplicada no caso da reforma antecipada de trabalhadores por 
turnos (condições de elegibilidade e concessão das bonificações), em que o respectivo 
regime constante do AE, é concedido aos trabalhadores que se encontrem filiados na 
Fiequimetal e Sicop nos primeiros 30 dias da sua vigência.       

 

 

ADERE AO AE E GARANTE A APLICAÇÃO DOS DIREITOS 

SINDICALIZA-TE! 

8 de Julho de 2019                                                                              A Direcção 


