
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE 2011 PORTUCEL 
A CRISE A LIMITAR O DESENVOLVIMENTO DAS NEGOCIAÇÕES  

 

O Sindetelco e a comissão negociadora reuniram-se no passado dia 26 de Janeiro de 2011 

para a revisão do Acordo de Empresa da Portucel. 

Da última reunião negocial ficou decidido que as partes iriam reformular as suas posições iniciais. 

Neste sentido, a empresa alterou a sua proposta inicial na Tabela Salarial e Clausulas de 

Expressão Pecuniária para 0.75% e nas Diuturnidades para 0.95%.  

 

Ao longo da negociação foi possível apresentar junto da empresa algumas questões que estão a 

preocupar legitimamente os trabalhadores e que vêm ao encontro das nossas preocupações, tais 

como ``Contratos de Cedência Ocasional``, ``Regalias não Contempladas nas Empresas do 

Grupo`` e um novo ``Regulamento de Carreiras``. 

 

O SINDETELCO entende que a empresa deveria ter tido abertura prévia para ouvir as 

organizações sindicais envolvidas nas matérias acima referidas. Estando a empresa a propor 

diretamente regulamentos internos aos seus trabalhadores, permitindo que os mesmos possam 

aderir ou não, permite assim, a longo prazo, o esvaziar do próprio Acordo de Empresa da 

Portucel.  

 

O Secretariado Nacional do Sindetelco entende que, pelos indicadores disponíveis e 

financeiros da empresa a proposta apresentada pela comissão negociadora foi muito tímida, 

estando muito longe, das nossas expectativas, como valor aceitável, atendendo que a inflação do 

ano transacto foi de 1.4%, e o expectável para ano de 2011 é de 2.7%. Ficamos assim a aguardar 

uma nova reformulação da proposta. Entendemos que a empresa pode ir mais além nas suas 

posições. 
 

È nesta vertente que o Secretariado Nacional do Sindetelco vai continuar a estar atento, e a 

trabalhar 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, 3 Fevereiro de 2011                          O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

                                                                       COMUNICADO 6/SN/2011 

http://www.sindetelco.pt/

