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Informação 
 

AOS TRABALHADORES DA PORTUCEL EMBALAGEM 
 

Realizou-se dia 25 de Março de 2009 mais uma reunião de revisão do Acordo de Empresa. 

 

No início da reunião os representantes da empresa reiteraram as posições de reuniões 

anteriores, fundamentando-as com a situação económica internacional e a concorrência 

interna no sector da embalagem, sendo a posição da empresa a seguinte: 

 

- Flexibilidade dos Horários de Trabalho; 

 - Diminuição do valor hora do trabalho suplementar; 

 - Troca do dia de descanso complementar de sábado para segunda-feira; 

 - Criação do Grupo 8 na tabela salarial para trabalhadores admitidos; 

 - Alteração de 40h para 8h o período de faltas para tratar de assuntos pessoais  

              (clausula 51ª alínea K); 

 - Em contrapartida, aumento salarial de 2,6%. 

 

Depois de discutir exaustivamente os referidos assuntos com a empresa, o SINDEQ 

considerou que a organização do tempo de trabalho é da responsabilidade da empresa, dentro 

dos condicionalismos legais, não aceitando a diminuição do valor hora do trabalho 

suplementar assim como de outras matérias. 

 

No entanto, numa tentativa de alcançar um acordo que satisfaça as partes envolvidas no 

processo negocial, o SINDEQ reformulou a sua proposta nos seguintes termos: 

 

 - Aceita alterar de 40h para 32h o período de faltas para tratar de assuntos pessoais 

referidos na cláusula 51ª alínea k); 

 - Aceita a criação na tabela salarial do grupo 8 para trabalhadores a ser admitidos na 

empresa, com a retribuição de € 550,00; 

 - Aumento salarial de 3%. 

 

Os representantes da empresa declararam que iam analisar a proposta do SINDEQ e que 

dariam uma resposta no mais curto espaço de tempo possível. 

 

O SINDEQ aguarda que a empresa reconheça o esforço para aceitar estas alterações e adopte 

uma posição que permita o acordo. 

Lisboa, 26 de Março de 2009 
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