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- Aos trabalhadores das Indústrias Químicas - 

NEGOCIAÇÕES PROSSEGUEM 
 
O processo negocial para a revisão do Contrato Coletivo de Trabalho para as Indústrias 
Químicas arrasta-se há vários meses sem que se consiga vislumbrar uma solução a curto 
prazo. Apesar de tudo, estamos convictos de que este ano talvez seja possível chegar a 
acordo se o problema das portarias de extensão vier a ser resolvido na concertação social e o 
Governo retirar os impedimentos legislativos que nos impôs, bem como se houver uma 
mudança de postura negocial por parte das Associações Patronais. 
 
Diversos problemas obstam a que seja possível desbloquear a contratação coletiva neste 
setor. Mesmo que o principal seja resolvido (a publicação de portarias de extensão), outros 
vão ainda subsistir como sejam os relacionados com o pagamento do trabalho suplementar, 
os descansos compensatórios ou a majoração das férias, tudo matérias em que o Tribunal 
Constitucional declarou nulas as normas da Lei n.º 23/2012 que determinavam a sua exclusão 
ou redução nas convenções coletivas de trabalho. Ora, os patrões querem agora que os 
sindicatos aceitem excluir dos contratos aquilo que o Tribunal Constitucional repôs! Sem 
nada darem em troca! 
 
Como é evidente, esta posição é inaceitável e tem deparado com a nossa frontal oposição. 
No entanto, existe uma outra ameaça latente por parte das Associações patronais: ou 
aceitamos aquelas reduções ou haverá uma denúncia do CCT e, dentro de dois anos, apenas 
se aplicarão os mínimos legais. Ou seja, ou aceitamos agora reduzir direitos (principalmente o 
valor pago pelo trabalho suplementar) ou no futuro será ainda pior. 
 
Temos pois de ser prudentes e batalhar por uma solução negociada. O contrato da 
Fiequimetal (CGTP-IN) já foi denunciado e caducou. No setor das indústrias químicas já só 
existe o nosso (UGT) e, apesar de não ser revisto há três anos, mantém-se em vigor. Temos 
assim a obrigação moral e sindical de tudo fazer para que a regulamentação coletiva de 
trabalho neste setor não acabe e, com ela, muitos dos direitos e regalias existentes. Não 
faltam patrões que defendem acerrimamente essa solução….  
 
Em reunião hoje realizada, a COFESINT apresentou diversas soluções que os representantes 
das associações patronais ficaram de avaliar. Foi marcada nova reunião para o final de Maio 
e, nessa altura, contamos que comece a ser construída uma solução que seja satisfatória 
para as duas partes.  
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