
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACORDO DE EMPRESA PORTUCEL 
 

SINDETELCO mantêm-se nas negociações  

para um acordo global em 2017  
 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO assumiu um compromisso de princípio para o AE da 
Portucel e demais matérias pecuniárias, a fim de possibilitar a emissão dos recibos do mês de 
Março com novo valor. Assim, os recibos de vencimento do mês de Março já traduzem a 
atualização salarial publicada em comunicado da empresa, com retroativos a 1 de Janeiro de 
2017, embora faltando ainda a atualização de algumas rubricas. 
 
Para este acordo de princípio foi importante a evolução da posição da empresa no encontro da 
nossa proposta quanto à criação do fundo de pensões na ATF (About the future); Subsídio para 
livros e bolsas no ensino superior para os trabalhadores desta empresa do site de Setúbal. 
 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO, através da sua equipa negocial para as empresas do 
grupo THE NAVIGATOR COMPANY, mantem-se à mesa de negociações, privilegiando a via do 
diálogo, com vista a uma melhoria do acordo final global para 2017. É preciso clarificar que o 
SINDETELCO, até agora, ainda não assinou qualquer acordo com os responsáveis da empresa. 
 
A equipa negocial do SINDETELCO reitera a sua proposta inicial, quanto à melhoria das condições 
sociais também para os trabalhadores das empresas (Headbox; Ema 21 e Arboser) no percurso 
de aproximação ao Acordo de Empresa da Portucel. 
 
Também em diálogo continua a nossa proposta para uma atualização extraordinária da 
remuneração para os condutores de MAET que ficaram a marcar passo face aos seus colegas 
Operadores de processo. 
 
O clima de paz social verificado, no decorrer de todo o processo, tem sido defendido pelo 
SINDETELCO para um melhor entendimento à mesa de negociações. Este clima foi peça chave e 
argumento preponderante para o acordo de princípio firmado entre as partes. 
 
O SINDETELCO cumpriu com a sua palavra e contribuiu para a manutenção da paz social a fim de 
levar à prática o compromisso assumido. Esperamos uma resposta final da empresa com vista à 
possibilidade de um acordo global. 
 
Lisboa,3 de Abril de 2017                                                O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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