
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
O SINDETELCO e a FETESE, parceiros nas negociações para 2015, chegaram a 
acordo com a empresa. Perante um contexto negocial de grande 
complexidade, dada a quantidade de parceiros com quem os responsáveis 
da empresa têm de dialogar, o Secretariado Nacional do SINDETELCO e a 

FETESE conseguiram um bom acordo tendo em conta a abrangência de todos os trabalhadores das várias 
empresas do grupo. 
 
Desde há uns anos a esta parte que a estratégia está definida. Criar condições para a uniformização dos 
contratos de todos os trabalhadores das diferentes empresas do GPS. Nesse sentido, é com grande 
regozijo que uma parte considerável desse caminho foi percorrido nestas negociações, embora a 
atualização salarial tenha ficado aquém do que seria desejável. 

 

 Atualização salarial de 1% na tabela e em todas as cláusulas pecuniárias. 

 Fim do limite de 44/ano para trabalho extraordinário em dia de descanso semanal ou feriado. 

 O subsídio de bombeiro é integrado na remuneração base mensal e é extinto. 

 As diuturnidades são integradas na remuneração base mensal e serão extintas. 

 É extinta a fórmula de cálculo da prevenção, passando a ser considerado um valor de remuneração 

fixo devido á integração das diuturnidades na RB.  

 Retoma dos descansos compensatórios (32h extra = 1 dia de folga) para todas as empresas do GPS. 

 Uniformização do protocolo com as outras empresas do grupo (Headbox; ATF; Arboser; Ema XXI) 

Ex: Todos os trabalhadores das empresas do Grupo Portucelsoporcel passam a gozar 25 dias de 

férias. 

 Atualização do pagamento do subsidio de refeição, aumento de 3% a 8%. 

 Passa a ser possível fazer a troca com colegas de 2 e 4 horas de trabalho. 

 
O SINDETELCO e a FETESE entenderam não subscrever o acordo proposto pela Portucel no dia 24 de 
Fevereiro. O acordo era escasso e tudo o resto eram apenas possibilidades. Isso seria passar um “cheque 
em branco” injustificável.  
 
Entendemos que existia margem para continuar a conversar e tínhamos razão. A empresa alterou 
substancialmente a sua proposta e o SINDETELCO só voltou às negociações com compromissos assumidos 
pela empresa.  
 

SAUDAMOS A EVOLUÇÃO NA PROPOSTA DA EMPRESA COM O OBJETIVO DO ACORDO. ESSE É O CAMINHO! 
 

Lisboa, 9 de Março de 2015                                                                              O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

                                                                                             COMUNICADO 14/SN/2015 

 


