
  

Aos trabalhadores da GalpGeste 

Proposta Reivindicativa para 2021 Entregue à 
Administração  

Já foi entregue à Administração da Galpgeste, o Caderno Reivindicativo aprovado pelos trabalhadores 
nos vários locais de trabalho de Norte a Sul do País. 
Juntamente com o caderno reivindicativo, seguiu também pedido de reunião para a 
discussão/negociação do mesmo. 
 
De realçar a unanimidade dos trabalhadores na aprovação do mesmo e na exigência de aumentos 
salariais, que reponham o poder de compra e interrompam a desvalorização que os salários na 
Galpgeste, tiveram devido aos aumentos registados nos últimos anos terem sido muito inferiores à 
subida do SMN (Salário Mínimo Nacional), o que levou a que hoje a maioria dos trabalhadores esteja a 
auferir o valor deste, quando há ainda pouco tempo a diferença era superior a 100€.  

 

Aguardamos que a Administração nos responda e assim que o fizer iremos entrar em contacto com 
todos os trabalhadores para lhes dar conhecimento sobre as respostas dadas pela mesma.  
Caso não existam respostas concretas e objetivas da empresa, que venham ao encontro das 
reivindicações apresentadas, iremos discutir com todos os trabalhadores durante o mês de Março as 
acções de luta a realizar na GalpGeste na defesa das propostas apresentadas e onde todos possam 
mostrar o descontentamento que sentem. 
 
A união dos trabalhadores foi possível na derrota do referendo para o Banco de Horas. Assim, voltamos 
a apelar a todos os trabalhadores que se mantenham unidos em defesa das suas justas reivindicações. 
 

25 de Fevereiro Dia de Luta Nacional Pelo Aumentos Dos Salários 
 

No imediato está já marcado pelo Conselho Nacional da CGTP-IN, o dia 25 de Fevereiro como dia de luta 
nacional, com acções marcadas em todos os distritos do país, apelamos assim, a que todos os 
trabalhadores a necessidade de se juntarem a estas acções, para tal devem contactar o vosso sindicato 
afim de terem mais informações sobre os locais e horários onde se irão realizar.  
 
No verso segue a proposta de caderno reivindicativo. 

 
Sindicaliza-te! Juntos somos mais fortes!     

  
 Fevereiro de 2021                                                                     A Comissão Intersindical Nacional 

 

 
 
 
 
  
  



 

 
 
 
1. AUMENTO SALARIAL  
Devido à constante perda de poder de compra dos trabalhadores e tendo em conta que os salários nos 
últimos anos ficaram muito aquém do que a empresa podia pagar e atendendo à necessidade de fazer 
crescer os mesmos, tendo também em atenção as atualizações do Salário Mínimo Nacional nos últimos 
anos, reivindicamos uma atualização real dos salários com um aumento mínimo de 90€ para todos os 
trabalhadores, com retroativos a Janeiro/2021.  
 
2. SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO  
Atualização do subsídio de refeição para 8,00 €.  
 
3. FÉRIAS  
A reposição dos 25 dias de férias que foi indevidamente retirado aos trabalhadores, sem qualquer 
restrição dos mesmos.  
 
4. ABONO PARA FALHAS  
Atualização do abono para falhas para 40€.  

5. CATEGORIA PROFISSIONAL DE SUPERVISOR e RT 
Os níveis acordados da categoria profissional de Supervisor em 2016 devem ser revistos, 
nomeadamente na promoção ao nível superior, assim como no seu vencimento, e acabar com as 
desigualdades entre trabalhadores da mesma função ao nível salarial. Os trabalhadores RT 
"Responsáveis Turno" devido às suas responsabilidades têm que ter um salário correspondente às 
funções que exercem. 
 
6. PRÉMIO GALPENERGIA  
Os trabalhadores entendem como ato de justiça a aplicação deste prémio a todos os trabalhadores, 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 Galp Energia. 
 
7. ADMISSÃO TRABALHADORES 
Existem áreas de serviço que estão a trabalhar no limite das suas capacidades devido à falta de 
trabalhadores. Assim, deve a empresa admitir trabalhadores de forma a combater a sua falta nas áreas 
de serviço. 
 
8. SEGURANÇA TURNO NOCTURNO 
No serviço prestado durante o turno nocturno não deve estar só um trabalhador em cada área de 
serviço por razões de segurança, nesse sentido deve a GalpGeste tomar as medidas necessárias para 
que o turno nocturno seja desempenhado por dois trabalhadores no mínimo em simultâneo.  
 
9. CONTRATOS A TERMO  
Passagem ao quadro permanente de todos os trabalhadores com contrato a termo ou temporários que 
trabalham nas Áreas de Serviço e ocupam postos de trabalho permanentes. 

Janeiro 2021 

                                 A COMISSÃO INTERSINDICAL 

▪ SITE CSRA 

▪ SITE SUL 

▪ SITE CENTRO NORTE 

▪ SITE NORTE   

▪ STRAMM  
                                 


