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 AE PETROGAL ENTRA EM VIGOR 
A 1 DE JULHO 

Foi publicado no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) n.º 23, de 22 de Junho de 2014 o novo AE 

Petrogal, negociado e assinado pela COFESINT e outras organizações sindicais, pelo que, nos 

termos da sua cláusula 2ª, “entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação 

no BTE”, ou seja, no próximo dia 1 de Julho de 2014. 

Do conteúdo do novo Acordo de Empresa e das difíceis circunstâncias em que foi negociado, já 

demos conta aos trabalhadores em anteriores comunicados. Nunca escondemos o que estava em 

causa, demos a conhecer as alternativas e as suas consequências e explicámos com verdade as 

razões que nos levaram a assinar este novo AE Petrogal. 

Cabe agora esclarecer, mais uma vez com a verdade, aquelas que são as opções dos 

trabalhadores, até porque temos conhecimento da muita desinformação, consciente ou 

inconsciente, que tem sido espalhada entre os trabalhadores da Petrogal. 

Este acordo abrange, de imediato, todos os trabalhadores que à data da assinatura do AE 

Petrogal (12/05/2014) estavam filiados nas organizações sindicais outorgantes. Sem exceções e 

de forma automática. 

Os outros trabalhadores podem, nos termos do n.º 2 do artigo 6º do Anexo III, “solicitar que o 

mesmo lhe seja aplicado, mediante comunicação escrita dirigida à empresa”. E podem fazê-lo em 

qualquer altura. No entanto, a “compensação pecuniária extraordinária”, no valor de 2.000€, só 

lhe será devida se procederem a essa adesão no prazo de 45 dias após a publicação do AE 

Petrogal no BTE ou, no mesmo prazo, se filiarem num dos sindicatos outorgantes. 

A ideia subjacente a estas normas (propostas e defendidas pela COFESINT) é que todos os 

trabalhadores da Petrogal, para além dos filiados nos sindicatos outorgantes, podem e devem ter 

oportunidade de avaliar o novo AE Petrogal e decidir, por si, se querem ser abrangidos por ele ou 

se preferem ficar a aguardar a caducidade dos outros contratos (assumindo, nessa altura, a 

inevitável perda de todos os direitos e regalias). 

Como nota final relembramos que os trabalhadores filiados nos sindicatos outorgantes, ou 

aqueles que agora venham a aderir ao AE, não vão ficar prejudicado em relação aos restantes, pois 

as normas mais importantes que foram eliminadas ou modificadas no novo AE mantêm-se em 

vigor até à caducidade dos acordos vigentes.   
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