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- Aos trabalhadores abrangidos pelo ACT CELTEJO - 

CELTEJO RECUSA PROPOSTA DE MEDIAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
O mediador designado pelo Ministério do Trabalho informou as organizações sindicais da 

UGT que a administração da Celtejo recusou a proposta que lhe foi apresentada e que 

visava por termo a um conflito que se arrasta desde o início do ano. 

 

Trata-se ao fim e ao cabo de mais uma demonstração da prepotência que caracteriza a 

actual administração da empresa, a qual, por detrás de um discurso simpático, por vezes 

até afectivo, esconde uma atitude de arrogância e de desprezo pelos trabalhadores.  

 

Conforme é cabalmente demonstrado pelo estudo subjacente à proposta do mediador, os 

custos para a empresa da aceitação da proposta de actualização salarial do Ministério do 

Trabalho são irrelevantes e completamente suportáveis pela Celtejo, apesar das dificuldades 

de todos conhecidas. Não se trata, portanto, de falta de capacidade económica para rever os 

salários mas, pura e simplesmente, a imposição da sua vontade a tudo e a todos. 

 

Não se iludam os trabalhadores com as promessas que correm na empresa de prémios no 

final do ano ou outras formas de compensação difusas mais ou menos atractivas. O que a 

empresa está obrigada, por imperativos legais e morais, é a pagar um salário justo e 

adequado às necessidades do trabalhador. Os prémios podem justificar-se em 

determinadas circunstâncias e são sempre bem vindos. Mas não podem nem devem 

substituir-se ao salário. 

 

Como já deixámos expresso em anteriores comunicados os Sindicatos da UGT não 

desistiram até agora nem vão desistir de encontrar uma solução para os aumentos salariais de 

2009. Vamos seguir os mecanismos previstos na lei e avançar para a arbitragem, primeiro 

voluntária e depois para a obrigatória. Preferimos a negociação, mas quando tal não é 

possível, só nos resta recorrer à via arbitral. 

 

Vila Velha de Ródão, 21de Setembro de 2009  
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