
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

REVISÃO DO A.E. DA PORTUCEL PARA 2011 
Inicio da Negociações 

 

No passado dia 19 de Janeiro de 2011, pelas 10.30m, o Secretariado Nacional do Sindetelco – 
Sindicato Democrático das Comunicações e dos Média e outras Organizações Sindicais, reuniu 
com comissão negociadora da Empresa, onde foi assinado o protocolo do inicio das negociações. 
 
As reuniões vão decorrer todas as quartas – feiras previsivelmente até dia 9 de Fevereiro de 
2011. 
 
Como tem sido habitual o Secretariado Nacional do Sindetelco apresentou à administração da 
Portucel, em conjunto com outros sindicatos da UGT, uma proposta para negociação, esta 
baseada num aumento de 3%, na tabela salarial e cláusula de expressão pecuniária, 
subsídio de alimentação, abono para falhas, bem como outros subsídios contemplados no 
A. E. da empresa. 
 
A contraproposta que foi apresentada por parte da Comissão Negociadora da Administração tem 
como base um aumento geral de 0,5%, em todas as cláusulas acima referenciadas, ficando no 
entanto o compromisso por parte da empresa, que na próxima reunião a realizar no dia 26 de 
Janeiro pelas 10.30, de reformular a sua proposta, mostrando nesta face uma abertura para que a 
negociação tenha um desfecho favorável, no entanto não deixou de realçar um possível Acto de 
Gestão se não existir entendimento entre ambas as partes, como já existiu em anos anteriores. 
 
Mas como “nem tudo são rosas” o ano de 2011 afigura-se como um ano particularmente difícil, 
decorrente da crise económica que vivemos e das medidas de forte contenção e austeridade, 
muitas vezes injustas, que a resolução impõe, mas que todos teremos de frequentar e superar.  
 
Neste sentido vemos com alguma apreensão o período de negociação que se avizinha, 
nomeadamente no que diz respeito à actualização das tabelas salariais praticadas, tendo em 
conta os indicadores já conhecidos e que implicam uma taxa de inflação positiva para 2011, 
devendo por isso existir actualizações salariais. 
 
È nesta vertente que o Secretariado Nacional do Sindetelco vai continuar a trabalhar, em 
negociar na defesa dos nossos associados. 
 

POR ISTO TUDO SINDICALIZA-TE ASSIM ESTÁ MAIS PROTEGIDO. 
 

Nota: O AE Portucel está disponível no nosso site para consulta em www.sindetelco.pt , no link 
“Sector Gráfico”. 
 
LISBOA, 20 de Janeiro de 2011 
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