
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GREVE NA NAVIGATOR! 
A falta de diálogo dá nisto. 

 

O processo negocial tem sido penoso, erróneo e irregular. 
 
O processo negocial tem sido penoso. 
Depois da Navigator não dialogar com o Sindetelco em 2020 esperava-se uma atitude diferente da 
empresa para 2021.  
Puro engano, a Comissão Negociadora Patronal (CNP) fez o impensável. Em 2021 a Navigator 
respondeu tarde à proposta do Sindetelco; rejeitou todas as propostas por nós apresentadas sem 
sequer as discutir, e encenou negociações sobre um plano de carreiras rejeitado por outros. 
A CNP nunca falou de aumentos salariais nas reuniões que tivemos. Nada. É a isto que chamam 
diálogo? 
 

O processo negocial tem sido erróneo. 
O Sindetelco propôs a criação de um Acordo de Empresa para a Navigator Paper Setúbal para dar 
a estabilidade contratual aos trabalhadores. Estabilidade essa que os protocolos nunca asseguram. 
A exemplo disso, a Administração pretende impor um novo plano de carreiras a todos os 
trabalhadores do grupo. Mas na The Navigator Company não o pode impor por ato de gestão, 
porque tem o AE.  
 

O Sindetelco propôs o pagamento de 55€ para cada mês completo aos trabalhadores em 
teletrabalho. Há trabalhadores que se mantém em teletrabalho há mais de um ano. 
A CNP rejeitou liminarmente a proposta. 
 
O Sindetelco propôs a atualização do pagamento das horas extraordinárias. 
 

O Sindetelco propôs a criação de um apoio para as famílias numerosas. 
 

O Sindetelco propôs a redução do horário de trabalho para os turnos; HG e administrativo. 
 

O Sindetelco propôs a atualização para 9 euros o Sub. Alimentação 
 

O Sindetelco propôs uma atualização salarial de 4,5% para compensar o ano de 2020. 
 

Nenhuma destas propostas mereceu resposta da CNP. É isto o diálogo? 
 

O processo negocial foi mesmo irregular. 
A CNP ficou de apresentar uma proposta ao Sindetelco durante o mês de Junho. Pasme-se, aplicou 
um ato de gestão no final de junho sem apresentar nenhuma proposta negocial. A Navigator 
verdadeiramente nunca dialogou e agiu de má-fé. A Fetese teve conhecimento do ato de gestão 
pelos recibos de vencimento no final do mês. É isto o diálogo? 
 

Quando falta o diálogo e o bom senso os trabalhadores são obrigados a tomar uma posição de 
força para se fazerem ouvir.  O Sindetelco apresentou um pré-aviso de greve para os dias 4, 
5, 6 e 7 de Agosto. 
 

QUEM NÃO SE DÁ AO RESPEITO NÃO MERECE SER RESPEITADO! 
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