
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje dia 30 de Março, o Secretariado Nacional do SINDETELCO, esteve presente na primeira reunião de 

conciliação no MTSS – Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, na sequência do processo de 

negociação directo interrompido por num Acto de Gestão unilateral praticado pela empresa Portucel. 

 

O SINDETELCO sempre privilegiou a negociação directa em detrimento de Actos de Gestão, até pelos 

perigos que estes representam para a vigência do acordo de empresa, pondo em causa a própria 

contratação colectiva. Embora compreendamos que, nomeadamente, em alturas difíceis estes possam dar 

muito jeito, a algumas organizações sindicais que sempre se podem desculpabilizar, com as Empresas… 

 

Esta é pelo menos a nossa interpretação para a falta de comparência na conciliação dos sindicatos afectos 

a Intersindical, que para nosso espanto nem sequer requereram a passagem á face de conciliação ficando 

ausente da evolução do processo negocial. 

 

 - Estamos conscientes das dificuldades que vivemos em todos os sectores e dos perigos que se avizinham. 

- Estamos conscientes do valor que tem um acordo de empresa negociado que contempla directos e 

regalias diferentes do Código de Trabalho como se verifica na Portucel. 

- Estamos conscientes da importância que tem um diálogo social sério e responsável que reconhecemos 

tem sido praticado na Portucel. 

 

Apenas entendeu o Secretariado Nacional do Sindetelco que as negociações directas não estavam 

esgotadas e por isso quisemos continuar a negociar, agora em sede de conciliação. 

Esperamos que a empresa tenha alguma flexibilidade que permita ultrapassar aquilo que nos separa, que é 

muito pouco. 

 

Sabemos no entanto que o Acto de Gestão tem de ser ultrapassado dando lugar a um acordo negociado, 

para melhor responder e garantir os regimes de trabalho, direitos e regalias dos trabalhadores da Portucel. 

 

Esta é a nossa prioridade negocial, sendo a próxima reunião de conciliação no MTSS no dia 13 de Abril às 

15 horas. Oportunamente daremos mais informações. 

EM DEFESA DO A.E. OS TRABALHADORES DEVEM–SE 

MOBILIZAR EM TORNO DO SINDETELCO 
 

Lisboa, 30 de Março de 2011 

O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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