
AOS TRABALHADORES DA PETROGAL/GALP
PLENÁRIOS DE TRABALHADORES

No nosso último comunicado transmitimos a posição que a Administração tomou na reunião
do passado dia 16, concretamente sobre a ausência de resposta à actualização dos salários e
quanto  à  recusa  de  cada  uma  das  propostas  apresentadas  pelos  trabalhadores  sobre  o
clausulado.

Uma vez que a Administração mantém o objectivo de prosseguir com a destruição dos
direitos laborais  e  sociais,  a  Comissão Sindical  Negociadora  da Fiequimetal  e  do  Sicop
reuniu no dia 23, para analisar a situação na Empresa e tomar um conjunto de medidas, em
defesa dos direitos laborais e sociais.

De entre as medidas imediatas,  foram já efectuados pedidos de reunião urgente com a
DGERT – Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e com a Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (autoridade que supervisiona a gestão do Fundo
de Pensões Petrogal).

Outras acções vão ser desenvolvidas e disso daremos conhecimento nos plenários.

Prémio de Produtividade

A empresa divulgou o valor do prémio de produtividade, no montante de € 3.108,55. 
Este valor decorre do apuramento da divisão do montante global do prémio pelo número

total dos trabalhadores do Grupo Galp abrangidos, sendo que no caso da Petrogal abrange a
totalidade dos trabalhadores e, consequentemente, é devido a todos os trabalhadores.

A Administração quer fazer crer que a atribuição do prémio a quem não subscreveu o acordo
da sua preferência não constitui um direito, mas antes está dependente de acto de gestão, tal
como foi efectuado no ano passado. Informações internas, ainda não confirmadas, referem que
o  pagamento  do  prémio  a  estes  trabalhadores  será  associado  ao  prémio  de  avaliação  e
desempenho, com o pagamento a ser efectuado em Abril, no mesmo mês em que será pago o
prémio  de  produtividade  aos  restantes  trabalhadores  do  Grupo  Galp  que  também  sejam
abrangidos pelo prémio.

Para debater estes assuntos e decidir as acções em defesa dos direitos, vamos
realizar Plenários nas seguintes datas: 

 Refinaria de Sines: 4 de Abril, 14h00, no Salão da Refinaria
 Refinaria do Porto: 5 de Abril, 14h30, Cantina da Refinaria
 Sede: 7 de Abril – 10h00, no Auditório da Torre C

PELA DEFESA DOS REGIMES DE REFORMAS E DE SAÚDE

PELOS DIREITOS E A CONTRATAÇÃO COLECTIVA

29 de Março de 2017                                                                                   A Direcção


