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Conforme estabelecido no AE Repsol 2014/15, realizou-se no final de Outubro mais uma 

reunião entre os representantes da Repsol Polímeros e da Cofesint, para análise do grau 

de cumprimento dos objetivos para 2014 definidos na gratificação extraordinária por 

objetivos. 

 

É com satisfação que constatamos que o grau de cumprimento dos objetivos, que já era 

bom em Junho, melhorou mais uma vez e subiu em Setembro para os 92,8%, confirmando 

a expetativa de a gratificação se vir a situar próximo do máximo previsto no AE Repsol, isto 

é, os trabalhadores poderem vir a receber, referente a 2014, mais 1,5% da retribuição 

base anual total. 

 

São também satisfatórias as notícias sobre os resultados operativos da Repsol Polímeros no 

conjunto dos três primeiros trimestres de 2014, que passaram a números positivos depois 

de vários anos negativos. De qualquer forma, como o mercado é muito volátil, ainda não 

está garantido que se mantenham positivos até ao final do ano, circunstância que 

determinará, se vier a confirmar-se, um aumento salarial suplementar de 0,25%, com 

efeitos a 1 de janeiro de 2014. 

 

. SEGURO DE SAÚDE 
 

Está concluído o processo relativo à negociação de um Seguro de Saúde que pode vir a ser 

aplicável aos trabalhadores da Repsol após a passagem à reforma. Como já referimos em 

comunicados anteriores, este seguro é facultativo e tem um custo que terá de ser 

assumido pelos trabalhadores ou seus familiares, já que a empresa não comparticipa 

monetariamente, apenas assumindo o papel de enquadramento e de facilitador. 

 

A adesão a este seguro é tratada diretamente com a Multicare, mas os trabalhadores 

podem contar com o apoio informativo e de encaminhamento por parte dos recursos 

humanos da Repsol. Existem prazos de adesão com benefícios diferenciados, pelo que os 



trabalhadores que encarem a adesão a este prolongamento do seguro de saúde devem 

procurar informar-se atempadamente dessas condições, pois a Multicare não aceitou 

efeitos retroativos. 

 

. FUNDO DE PENSÕES 
 

Durante o processo de revisão do AE Repsol 2014/15, foi sugerido por alguns 

trabalhadores que poderia haver mais adesões ao regime de pré-reforma em vigor se a 

quantia paga pela empresa ao Fundo de Pensões (3% do salário mensal) fosse recebida 

diretamente pelos trabalhadores que aderissem àquele regime. 

 

A Repsol levantou desde logo objeções mas acabou por concordar que se procedesse a um 

estudo do problema. As conclusões desse estudo foram agora transmitidas e, em síntese, 

são as seguintes: 

- Esta alteração implicaria a celebração de um novo contrato de seguro; 

- Os advogados da empresa alertaram para um conjunto de problemas jurídicos que tal 

alteração implicaria, o que não foi bem aceite pela Repsol; 

- O benefício para o trabalhador era muito reduzido, pois a fiscalidade (no situação mais 

comum de trabalhador casado, dois titulares) retiraria dois terços para impostos. 

 

Nestas circunstâncias, após devidamente ponderado o custo benefício e as objeções 

jurídicas da empresa, decidimos não avançar com esta possibilidade, ficando a situação 

como até agora, isto é, durante o período de pré-reforma continuarão a existir descontos 

para o Fundo de Pensões até que ocorra a reforma.   

 

Sines, 4 de novembro de 2014 
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