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- Aos trabalhadores abrangidos pelo ACT CELTEJO - 

PROPOSTA DE MEDIAÇÃO 
 
Tendo-se gorado o processo de Conciliação, como era previsível face às anteriores posições 

da administração, a Fetese, a Feticeq e o Sitemaq requereram ao Ministério do Trabalho a 

passagem do processo à fase de Mediação. 

 

Neste mecanismo de resolução de conflitos previsto no Código do Trabalho, um mediador 

nomeado pelo Ministro do Trabalho estuda a posição das partes, a situação económica do 

país, da empresa e do sector de actividade em que ela se insere e apresenta uma proposta de 

mediação que não está sujeita a negociação e que, portanto, ou é aceite ou é recusada pelas 

partes. 

 

A “Proposta de Mediação” foi enviada aos Sindicatos em 28 de Agosto e, após uma 

extensa fundamentação (com a qual só parcialmente concordamos) finaliza apresentando 

uma proposta de actualização salarial de 1,6%, com efeitos a 1 de Julho de 2009. Pelos 

cálculos do mediador, o custo anual para a empresa da aceitação desta correcção salarial 

cifram-se em apenas 0,3%, o que está manifestamente ao alcance da Celtejo. 

 

Não obstante discordarmos de alguns dos fundamentos da proposta e do parco aumento 

salarial, principalmente pelo facto da produção de efeitos recuar apenas a 1 de Julho de 

2009, comunicámos ontem ao Ministério do Trabalho a nossa aceitação da “Proposta 

de Mediação”. A alternativa era recusá-la e isso era, para todos os efeitos, bem pior.  

 

Esperamos que a administração da Celtejo tenha finalmente uma atitude positiva neste 

processo e assuma idêntica posição de aceitação da proposta do mediador, pondo assim 

termo a um conflito que já dura há demasiado tempo. 

 

Os Sindicatos da UGT não desistiram até agora nem vão desistir de encontrar uma solução 

para os aumentos salariais de 2009. Se a empresa não aproveitar esta oportunidade para 

resolver o problema, avançaremos para a arbitragem, voluntária ou obrigatória. Com a 

mesma determinação e empenho. 

 

Vila Velha de Ródão, 3 de Setembro de 2009  
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