
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACORDO NAS NEGOCIAÇÕES PARA 2016 
SINDETELCO/FETESE – THE NAVIGATOR COMPANY (Ex Grupo Portucelsoporcel) 

 

Terminou mais uma maratona negocial com os responsáveis do grupo The Navigator Company 
para a revisão do AE da Portucel e protocolos das outras empresas do Grupo. 
 

Com o crescimento do grupo, agora chamado The Navigator Company, que na última década 
adquiriu várias empresas e criou outras de raiz, as negociações revestem-se cada vez de maior 
complexidade.  
 

O Secretariado nacional do SINDETELCO e a FETESE tendo em consideração as várias 
realidades existentes no grupo começou por apresentar, à semelhança dos anos anteriores, 
uma proposta inicial para 2016 que continuasse o caminho da convergência de vínculos 
contratuais com o AE da Portucel. Ao mesmo tempo, SINDETELCO e FETESE assumiram desde 
o início que o resultado destas negociações deveria acrescentar benefícios relevantes para 
todos os trabalhadores do grupo. De uma forma geral isso foi conseguido. Todos os 
trabalhadores ganham com o acordo conseguido. 
 

Porém, sendo o resultado positivo, o acordo obtido não responde por inteiro a todas as 
preocupações que vamos tendo conhecimento. Desta forma, o SINDETELCO continuará o 
diálogo com os responsáveis da empresa no sentido de reparar algumas questões que ficaram 
em aberto como por exemplo os enquadramentos profissionais e remuneratórios de alguns 
colegas. 
 

PARA O AE PORTUCEL E HEADBOX; ARBOSER; EMA21; ABOUT THE FUTURE 
 

Atualização salarial 
 

 Quadros médios e superiores: 0,7% 
 Executantes nível C: 1,0% 

 Executantes nível B: 1,1% 
 Executantes nível A: 1,2% 

 

                                                  Outras matérias 
 

 Atualização de subsídio de refeição: 7,10€ (2,9%) (uniformização do valor para todos 
os trabalhadores do grupo). 

 Integração do valor de subsídio de transporte (AE Portucel) na Remuneração mensal 
(RB+STF). 

 Criação de assistência na compra de medicamentos através da Multicare com 
comparticipação de 75% para plafond anual de 500€ (franquia 5€/fatura). 

 Assistência Multicare para Estomatologia evolui de 500€ para 650€ agregado/ano. 
 Criação de um seguro de vida (morte ou invalidez permanente) para a Headbox; 

Arboser; Ema21 e ATF cujo valor corresponde a 24 X Remuneração mensal. 
 
    

Lisboa, 7 de Março de 2016                                                                      O Secretariado Nacional do SINDETELCO 

COMUNICADO  16/SN/2016 

 

 

 


