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- Aos trabalhadores das Indústrias Químicas - 

NEGOCIAÇÕES DIRETAS 
CONCLUÍDAS SEM ACORDO 

 
Sem grande surpresa, as negociações para a revisão do CCT Indústrias Químicas terminaram 
no passado dia 3 de Setembro sem que fosse possível chegar a acordo. Com efeito, as 
associações patronais não desistiram de tentar eliminar ou reduzir substancialmente os 
direitos e regalias dos trabalhadores, designadamente nas matérias relacionadas com o 
pagamento do trabalho suplementar, os descansos compensatórios e a majoração das 
férias. 
 
Procurámos, em última instância, que para o corrente ano de 2014 houvesse apenas um 
aumento salarial de 1,75%, projetando para 2015 a negociação das restantes matérias. 
Também esta proposta foi rejeitada, pelo que as negociações terminaram sem que houvesse 
a possibilidade de entendimento sobre qualquer matéria. 
 
As associações patronais voltaram a avançar com a ameaça de denunciar o contrato. Ora, é 
bom que percebam que denunciar o CCT pode vir a ser um caminho sem retorno. Ao 
contrário do que muitos dirigentes associativos julgam, não se trata de uma forma expedita 
de reduzir a breve prazo direitos e regalias aos trabalhadores. Trata-se de abrir uma 
verdadeira “caixa de pandora”, pois as consequências da desregulamentação vão trazer 
necessariamente agitação social e legitimar no setor químico o recurso aos Acordos de 
Empresa ou mesmo o regresso aos cadernos reivindicativos.  
 
Pela parte da COFESINT entendemos que é possível trilhar um caminho diferente, que passe 
por um processo de revisão gradual das condições contratuais, em que ambas as partes 
possam obter vantagens, isto é, em que o benefício não seja apenas de uma parte em 
prejuízo da outra. Se e quando as associações patronais puderem partilhar de uma visão 
semelhante, então sim, haverá condições para retomarmos os processos negociais saudáveis 
e garantir ao setor das indústrias químicas uma regulamentação geral enquadradora da 
atividade das empresas e seus trabalhadores. 
 
Vamos agora ponderar pelo recurso à Conciliação ou, devido à proximidade do final do ano, 
avançar com nova proposta para 2015 e com propostas específicas de AE para algumas 
empresas de referência. 
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