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– Aos trabalhadores abrangidos pelo AE Repsol – 

RESULTADOS POSITIVOS 
AUMENTO SALARIAL MÁXIMO 

 

A Repsol comunicou recentemente que os resultados operativos de 2014 foram 

positivos e superiores a 10 milhões de euros (cerca de 14 milhões) o que além de 

constituir uma boa notícia e resultado do esforço coletivo da gestão e dos 

trabalhadores da empresa, termina com um ciclo de resultados negativos que estava a 

por em causa o subsistência das fábricas de Sines. 

 

Esta inversão de resultados negativos para positivos não só determina uma maior 

confiança no futuro, como trás um benefício direto nos salários dos trabalhadores da 

Repsol Polímeros. Com efeito, nas negociações do Acordo de Empresa para o biénio 

2014/2015 os negociadores da COFESINT e da empresa acordaram num acréscimo 

salarial em função dos resultados operativos, no valor de 0,25% se os resultados positivos 

se situassem entre 0 e 10 milões de euros e de 0,5% se fossem superiores a 10 

milhões, o que se veio a verificar. Assim, aos 0,5% já adiantados soma-se agora mais 

0,5%, com efeitos a 1 de janeiro de 2014.  

 

Apesar do aumento salarial total em 2014 ser nominalmente modesto (1%), em termos 

reais é significativo pois estamos perante uma inflação negativa (-0,3% em 2014). A este 

valor devemos também juntar o prémio de assinatura e a gratificação extraordinária 

por objetivos, resultando no total um importante acréscimo de rendimento que ajuda a 

suportar o “assalto fiscal” dos últimos anos. 

 

Este sistema de aumentos salariais vai também vigorar em 2015, embora com base na 

inflação, o que lhe acrescenta alguma incerteza. Por outro lado, segundo informações 

obtidas junto da empresa, os resultados de 2014 beneficiaram de fatores extraordinários 

que podem não se repetir em 2015. De qualquer forma temos razões para estar 

satisfeitos pois atingimos o valor salarial máximo expetável pelo AE Repsol.  

 

Sines, 21 de abril de 2014 
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