
 

 

 

 

 

 

                               

 

Aos trabalhadores da GalpGeste: 

CADERNO REIVINDICATIVO ENVIADO EM JULHO 

AINDA SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO  

A Fiequimetal considera que o aumento geral dos salários é condição essencial para a saída da 

crise e para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. 

Tendo isso em conta foi enviado, em 14 de Julho de 2020, e novamente a 09 de Setembro, para 

a Administração da GalpGeste, o Caderno Reivindicativo relativo ao ano de 2020, no verso deste 

comunicado. 

 Fomos informados de que o processo estará em analise pela Administração e que em breve 

será marcada reunião para se iniciar as negociações,  

Apelamos a todos os trabalhadores que se mantenham mobilizados e atentos às informações 

que iremos divulgar no decorrer deste processo. 

Para qualquer duvida não hesitem em nos comunicar através dos mails dos sindicatos. 

 SITE NORTE – site-norte@site-norte.pt 

 SITE CSRA – sitecsra@gmail.com 

 SITE SUL – geral@sitesul.pt 

 SITE C NORTE – sitecn@net.novis.pt 

 

SINDICALIZA-TE! 

SÓ ASSIM PODES DEFENDER OS TEUS DIREITOS!  

Lisboa, 22 de setembro de 2020  

A Direcção da Fiequimetal  
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1. AUMENTO SALARIAL 

Aumento salarial de 90€ para cada trabalhador, com retroativos a Janeiro/2020. 

 

2. SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 

Atualização do subsídio de refeição para 8,50€. 

  

3. FÉRIAS 

Aplicação de 25 dias de férias a cada trabalhador, sem qualquer restrição dos mesmos. 

 

4. ABONO PARA FALHAS 

Atualização do abono de falhas para 40€. 

 

5. PRÉMIO GALPENERGIA 

Os trabalhadores entendem como ato de justiça a aplicação deste prémio, pois o seu 

contributo para os bons resultados do Grupo não pode ser menorizado e por isso 

mantemos a reclamação do direito ao prémio com o seu pagamento nos mesmos 

moldes e valor que os restantes trabalhadores do Grupo. 

 

6. CONTRATOS A TERMO 

Passagem ao quadro permanente de todos os trabalhadores com contrato a termo que 

trabalham nas Áreas de Serviço e ocupam postos de trabalhos Permanentes. 

 

7. PRÉMIO DE ASSIDUIDADE 

Atualização do prémio de Assiduidade para o valor de 10% do vencimento base, bem 

como a atualização das condições para o obter. 

Nomeadamente a eliminação da perda do prémio por faltas dadas por motivo de nojo 

ou por trabalhadores-estudantes para prestar provas. 

 

8. SUBSÍDIO DE TRANSPORTE 

Subsídio de transporte no valor de 40€ para todos os trabalhadores que prestem 

serviços nas Áreas de Serviços localizadas em autoestrada. 

 

Um Trabalhador feliz produz mais! 

Um Trabalhador satisfeito fideliza clientes! 
Julho, 2020 

  

 


