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Editorial 
Sentem e 
mais do que nunca os efeitos do 
desempr rescente e as 
ameaças pesam so  

Uma persistente perda de 
al, em 

 tradicionais 
que têm sido fortemente atingido 

es de 

nsidera urgente 

 os trabalhadores hoj

ego c
 que  bre os

seus postos de trabalho. 

emprego no sector industri
especial nos sectores

por processos de falências, 
reestruturação e deslocalizações. 
Continua a aumentar a duração 
do desemprego, sendo cada vez 
maiores as dificuldad
entrada ou reinserção no 
mercado de trabalho. Assistimos 
ao contínuo encerramento de 
muitas empresas e á redução 
significativa dos seus efectivos. 
O crescimento económico 
continua a ser insuficiente para a 
criação de postos de trabalho. 
São necessárias políticas activas 
que promovam o emprego, 
apostando num emprego mais 
qualificado e no combate á 
precariedade, de modo a 
melhorar a competitividade e a 
produtividade. 
As perspectivas para 2006 não 
são animadoras, com todos os 
organismos nacionais e 
internacionais a apontarem para 
um crescimento económico 
ainda muito fraco e para o 
agravamento da taxa de 
desemprego. 
O Sindeq co

 

 
IX CONGRESSO 

 
Realizou-se nos dias 8 e 9 de Abril do corrente ano, em Monte Real o IX 
Congresso do Sindeq que foi um importante acontecimento na vida do nosso 
sindicato. 
O Congresso debateu e aprovou a moção de orientação para os próximos 
quatro anos, que foi apresentada pelo Secretariado Nacional sobre o lema 
“UM SINDICALISMO RESPONSÁ EL E SOLIDÁRIO NA DEFES  V A
DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES”. 
O Congresso definiu e a ntes a dinamizar neste provou três vertentes importa
mandato ou seja:  
 - Promover o aumento da sindicalização como base fundamental da 
sustentabilidade e reforço do sindicato. Todos os dirigentes devem estar 
empenhados no crescimento do sindicato, promovendo e incentivando os 
activistas nas empresas para o recrutamento de novos associados. Esta tem de 
ser uma tarefa de todos e com todos.  
 - Fomentar e realizar a promoção da formação sindical e profissional, dirigida 
aos nossos sócios, na perspectiva de que é um factor fundamental, para a sua 
realização e valorização profissional. 
 - Continuar a desenvolver a contratação colectiva como motor indispensável 
á melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias e 
promover novas relações de trabalho no quadro do estado social democrático. 
Continuaremos a dar o total apoio aos nossos sócios que queiram promover 
eleições de representantes de trabalhadores para as Comissões de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho. 
Os gabinetes de contencioso continuarão a merecer a nossa especial atenção, inverter esta situação, devendo o 

combate ao desemprego e á 
criação de emprego serem 
assumidas como prioridades 
absolutas da política económica 
e social.   
 

 

dado serem um dos serviços mais importante que prestamos aos nossos sócios 
normalmente em  ocasiões  situações difíceis. 
Apoiaremos todas as iniciativas a nível  de acção social, como seja 
organização de eventos desportivos e outros que sirvam para projectar o nome 
do sindicato, como tem sido a organização do concurso de pesca na zona da 
Regional da Marinha Grande. 
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CONTRATAÇÃO  COLECTIVA 

Ponto de Situação em Maio de 2006 
 
Nos últimos anos tem-se verificado um crescimento real 
dos salários. No ano 2004, o ganho real dos salários 
situou-se nos 0,5% e no ano de 2005 situou-se nos 0,4%. 
O ano de 2006 iniciou-se com uma previsão de inflação de 
2,2%. Agora todos sabemos que a taxa de inflação não se 
situará nos 2,2% previstos no início do ano, mas sim por 
volta dos 2,6%. 
A escalada da inflação não é provada pelo aumento do 
poder de compra dos Portugueses, mas sim pela escalada 
dos preços dos combustíveis que têm vindo a atingir 
valores históricos arrastando consigo o preço de bens 
essenciais e serviços. 
Este ano, o desvio entre a inflação inicialmente prevista, e 
que condicionou os valores acordados nas Convenções 
Colectivas durante os primeiros 4 meses do ano, e a que 
ser irá verificar condicionará os efeitos das actualizações 
salariais na vida dos trabalhadores Portugueses. 
De facto, os valores acordados nas Convenções Colectivas 
de Trabalho assinadas no início do ano, foram-no na 
perspectiva de aumentos de inflação que agora se sabe 
serão ultrapassados. 
A este facto há que acrescentar a política de moderação 
salarial defendida pelo Governo e pelo Bano de Portugal, 
prontamente aproveitadas pelas Empresas e Associações 
Patronais para justificar fracos aumentos salariais. 
Por tudo o exposto, os trabalhadores no ano 2006, salvo 
algumas excepções, não verão aumentar o seu poder de 
compra. 
 

CONVENÇÕES COLECTIVAS 
NEGOCIADAS: 

 
A.E. – Repsol Polímeros. Aumento na tabela salarial e 
cláusulas de expressão pecuniárias: para 2006 3,2%; para 
2007 o valor da inflação de 2006 acrescido de 0,6%; para 
2008 valor da inflação de 2007 acrescido de 0,6%. Foi 
criado um seguro de vida para todos os trabalhadores. A 
cada trabalhadores foi pago um prémio de assinatura da 
convenção no valor de € 750. Foram ainda efectuadas 
outras actualizações no âmbito da revisão global efectuada, 
tendo sido criado um grupo de trabalho para rever matérias 
não abrangidas por esta revisão. 
 
Acordo Autónomo da Petrogal. Aumento de 3% na 
tabela salarial, com um mínimo de € 50,00. Foi ainda 
atribuído um prémio de produtividade de € 2.000,00. 
 
A.E. – G.D.L.. Aumento de 3% na tabela salarial e 
clausulas de expressão pecuniárias. Atribuição de um 
prémio a cada trabalhador no valor de € 2.000,00.  
 
A.E. – Cimpor. Aumento na tabela salarial e cláusulas de 
expressão pecuniárias: para 2006 3,3%; para 2007 o valor 
da inflação de 2006 acrescido de 0,5%; para 2008 valor da 
inflação de 2007 acrescido de 0,5%. 
 

 
 
A.E. – Tabaqueira. Aumento de 2% na tabela salarial e 
clausulas de expressão pecuniárias para os anos de 2005 e 
2006. 
 
A.E. – Celbi. Matéria económica: aumento de 2,5% na 
tabela salarial e clausulas de expressão pecuniárias, com 
integração do 15º mês no salário base.  
 
A.E. - Portucel Embalagem. Aumento de 2,3% na tabela 
salarial e clausulas de expressão pecuniárias. 
 
A.E. - Portucel Viana. Aumento de 2,3% na tabela 
salarial e clausulas de expressão pecuniárias. 
 
A.E. Portucel – Empresa de Pasta e Papel. Aumento por 
acto de gestão de 2,3% na tabela salarial e clausulas de 
expressão pecuniárias. 
 
A.E. – EPAL. Aumento de 2,4% na tabela salarial e 
clausulas de expressão pecuniárias. 
 
A.E. – C.M.P. Aumento na tabela salarial e clausulas de 
expressão pecuniárias: para 2005 3,4%; para 2006 o valor 
da inflação de 2005 acrescido de 01%; para 2007 valor da 
inflação de 2006 acrescido de 1%. 
 
A.E. – Secil. Aumento na tabela salarial e cláusulas de 
expressão pecuniárias: para 2005 3,4%; para 2006 o valor 
da inflação de 2005 acrescido de 01%; para 2007 valor da 
inflação de 2006 acrescido de 1%. 
 
ACT – Celtejo e C.P.K.. Aumento de 2,3% na tabela 
salarial e clausulas de expressão pecuniárias. 
 
ACT – Petrolíferas Privadas. Aumento de 2,9% na tabela 
salarial e cláusulas de expressão pecuniárias, continuando-
se a negociar o clausulado geral. 
 
ACT – Caima. Aumento de 2,5% na tabela salarial e 
clausulas de expressão pecuniárias. 
 
ACT – Vidro de Embalagem. Aumento por acto de 
gestão de 3,25% na tabela salarial e clausulas de expressão 
pecuniárias. 
 
CCT – Indústria Farmacêutica. Esta convenção 
colectiva foi integralmente revista e adaptada quer à nova 
legislação de trabalho quer à realidade das empresas. Foi 
acordado um novo descritivo de funções e novos 
enquadramentos salariais, tendo as tabelas que vigoraram 
entre 1/10/2004 a 31/09/2005, sido actualizadas entre 10% 
e 30%. 
 
CCT – Norquifar. Aumento de 2,75% na tabela salarial e 
cláusulas de expressão pecuniárias. 

(Continua na Pag. 3 
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CCT – Farmacêutica Norte (Norquifar). Aumento de 
2,75% na tabela salarial e cláusulas de expressão 
pecuniárias. 
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CCT – Groquifar (produtos químicos e farmacêuticos. 
Aumento de 2,8% na tabela salarial e cláusulas de 
expressão pecuniárias. 
 
CCT – Associação Portuguesa de Imprensa. Aumento 
de 2,6% na tabela salarial e cláusulas de expressão 
pecuniárias. 
 
CCT – Moagens (fabril-sul). Aumento de 2,3% na tabela 
salarial e cláusulas de expressão pecuniárias. 
 
CCT – Moagens (apoio). Aumento de 2,3% na tabela 
salarial e cláusulas de expressão pecuniárias. 
 
CCT – Moagens Norte. Aumento de 2,4% na tabela 
salarial. 
 
CONVENÇÕES COLECTIVAS EM NEGOCIAÇÃO 
 
A.E. - A.D.P. e A.P.; 
 
CCT – Armazenistas de papel; 
 
CCT – Produtos de Cimento; 
 
CCT – Moagens Administrativos; 
 
CCT – Bolachas e afins (pessoal fabril, apoio e 
administrativos); 
 
CCT – Gráficos. Desde 1999 que não há negociação 
devido a recusa em negociar por parte da associação 
patronal, estando prevista o recomeço das negociações 
para breve; 
 
CCT – Cerâmica (Apicer). Desde 2003 que não há acordo 
entre as partes, devido à tentativa por parte da associação 
em impor um acordo lesiva dos interesses dos 
trabalhadores. Estamos a aguardar a marcação de reuniões 
para ultrapassar o impasse negocial; 
 
CCT – Cristalaria. Desde o ano 2001 que não é assinado 
acordo de revisão da convenção colectiva, em virtude da 
associação do sector apresentar permanentemente valores 
para acordo situados muito abaixo da taxa de inflação; 
 
CCT – Indústria Química. Desde 2004 que, na sequência 
da denúncia apresentada pelas associações patronais, não 
são revistas as tabelas salariais e cláusulas de expressão 
pecuniárias. Nesta data aguarda-se decisão do tribunal 
quanto à caducidade invocada pelas associações patronais. 
As partes continuam negociações com o objectivo de 
celebrar nova convenção.    

1º DE MAIO  
DIA DO TRABALHADOR 

 
 
Este ano o SINDEQ comemorou o 1º de Maio integrado na 
festa promovida pela UGT no Cais da Ribeira em Vila 
Nova de Gaia, sobre o lema “NÃO AO DESEMPREGO”. 
O Sindeq esteve presente com um stand e uma zona de 
convívio para os seus associados.  
A participação dos sócios do Sindeq foi excelente, sendo 
uma das maiores dos sindicatos da UGT. 
Na sua intervenção o Secretário-geral da UGT, João 
Proença focou o problema dos quinhentos mil 
desempregados, salientando a existência de cento e seis 
mil desempregados de longa duração, referindo 
especificamente o sector dos têxteis, vestuário e calçado. 
Exigiu do governo políticas que gerem crescimento e 
emprego, associando a estas a formação profissional como 
meio de promover a qualificação dos trabalhadores. 
Alertou para o nível de sinistralidade laboral, que não só 
provoca tantas e tantas vítimas mortais mas também tantos 
incapacitados para o trabalho por acidente ou doença 
profissional, exigindo uma melhor política de prevenção. 
Assumiu o compromisso da UGT se empenhar no combate 
á pobreza e á exclusão social. 
Exigiu uma melhor fiscalização das condições de trabalho, 
com uma actuação diferente da Inspecção-geral do 
Trabalho, cujos meios humanos e materiais devem ser 
reforçados. 
Referiu, que a UGT diz claramente não aqueles que 
pretendem a flexibilização dos despedimentos individuais, 
não tolerando o regresso ao passado. 
Reafirmou o empenho da UGT no quadro da Concertação 
Social discutir a reforma da Segurança Social, batendo-se 
por um acordo que garanta o seu futuro. 
Salientou a luta dos trabalhadores no combate á tentativa 
de impor a nível europeu, uma Directiva de Serviços, que 
conduziria á desregulação social, são acções como esta que 
levam á construção da unidade de acção. 
Considerou como importante as acções que se estão a 
desenvolver para a construção de um movimento sindical 
mais forte a nível mundial, prevendo que já este ano terá 
uma nova Confederação Sindical Mundial da qual seremos 
fundadores. Terminou apelando á necessidade dos 
Sindicatos serem mais fortes, mais representativos e mais 
solidários. 
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O Sindeq informa os seus associados que 
celebrou um protocolo com o BANIF – Banco 
Internacional do Funchal colocando à disposição 
dos Sócios do Sindeq um leque de Produtos e 
serviços em condições preferenciais, 
nomeadamente Conta ordenado, Crédito à 
Habitação, Crédito Pessoal, Leasing, Renting e 
Seguros. 
Para aderir ao Protocolo, os sócios do Sindeq 
deverão abrir uma conta ordenado e domiciliar o 
vencimento no BANIF. Para o efeito basta 
dirigirem-se à Agencia BANIF mais próxima ou 
contactar o Banco através do Tel. 213 223 480 
Para receberem a visita de um comercial Banif. O 
Banif oferece aos sócios do Sindeq: 
 
Conta Ordenado Banif Triplus 
 
• Limite de descoberto até duas vezes o valor 

líquido do seu ordenado mensal até ao 
máximo de 5.000 €uros. 

• Remuneração da conta à ordem a partir do 1.º 
cêntimo 

• Oferta do 1.º livro de cheques 
• Oferta da  1.ª anuidade do cartão Electron pata 

todos os titulares 
• Isenção de despesas de manutenção. 
 
Banif Pessoal 
 
• Redução de 50% na Comissão de abertura 

para montantes superiores a 3.500 €uros 
 
Conta Poupança-habitação 
 
• Bonificações de 0.15% sobre a tabela do 

Banco 
• Benefícios fiscais 
 
 
 

Banif Crédito Habitação 

INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS DO SINDEQ 
 

 
• Excelente prestação 
• Rapidez na resposta 
• Possibilidade de incluir a aquisição de terreno 

no Crédito à Construção de Habitação 
• Pacote de Seguros  de Vida e Multi-riscos 
• Prazo máximo de empréstimo até 50 anos 
• Ausência de penalização por amortização 

antecipada 
• Benefícios fiscais. 
 

Para Novos Contratos 
 
• Redução de 25% na Comissão Gestão 
• Taxa de Juro indexada à Euribor a 3 ou 6 

meses 
 
Para Transferências 
 
• Isento da Comissão de gestão 
• Isento da Comissão de avaliação 
• Possibilidade de aumentar o capital e de 

alargar o prazo 
• Taxa de Juro indexada à Euribor a 3 ou 6 

meses 
 
Leasing para veículos Automóveis 
 
• Comissão de abertura de 150 €uros  + IVA 
• Taxa de Juro com redução de 0.5% sobre a 

tabela 
 
Seguros 
• Redução de 15% sobre o produto 
 
Renting 
• Automóveis ligeiros em condições  
• preferenciais 
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O SINDEQ através da sua Secção Regional da 
Marinha Grande promoveu em conjunto com os 
trabalhadores da ex-Recivitro (uma empresa do 
comércio de artigos de cristalaria) uma 
manifestação ás portas do Tribunal de Alcobaça 
e da Câmara Municipal exigindo o pagamento 
das indemnizações que lhes são devidas desde 
que foi decretada a falência da empresa em 2000. 
Os trabalhadores reclamam uma dívida a rondar 
os 265 mil €uros relativos a dois meses de 
salários em atraso, subsidio de férias, 13.º mês e 
indemnizações, cuja liquidação pelo Tribunal se 
encontra suspensa, devido á instauração pela 
autarquia á Recivitro de um processo judicial 
referente a um terreno vendido pela primeira á 
segunda na década de noventa, na Zona 
Industrial do Casal da Areia. 
De acordo com as condições dessa venda a 
Recivitro teria de efectuar num período de dois 
anos e naquele terreno obras de alargamento das 
suas instalações, o que nunca veio a concretizar-
se. 
Em Novembro de 2002, o terreno onde estava  
 

 

 

TRABALHADORES DA RECIVITRO AGUARDAM 
PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÕES DESDE 2000 

 

 
instalada a empresa foi vendido em hasta pública  
por 400 mil €uros, um   montante destinado ao  
pagamento de credores, entre os quais os 
trabalhadores que ainda não receberam Depois 
de já ter sido efectuada esta venda, a Câmara 
Municipal de Alcobaça instaurou um processo 
nas instancias judiciais com o objectivo de ser 
compensada do incumprimento do contrato 
estabelecido com a Recivitro, o que implicou a 
suspensão do pagamento dos créditos entre 
apurados e fixos. Sindeq critica a actuação do 
gestor judicial, por este já ter pago a uma 
entidade bancária credora em detrimento dos 
trabalhadores. 
Os dirigentes do Sindeq tiveram uma reunião 
com o Vice-presidente da autarquia e com o 
chefe de gabinete do Presidente da Câmara, 
tendo recebido a garantia da parte dos 
representantes da Câmara de ser encontrada uma 
solução tão rápida quanto possível. 
Os trabalhadores exigem uma resposta no prazo 
máximo de dois meses, que a não surgir levará a 
outras formas de protesto 
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Este serviço vai estar vocacionado para a resolução de 

conflitos laborais, em especial decorrentes de 

contratos  

A OPINIÃO DOS FORMANDOS 
 

Nome: António João Seguro Maximino 
individuais de trabalho, quando não esteja em causa 

direitos indisponíveis e quando não resultem de 

acidentes de trabalhos. 

Idade: 46 anos. 

Local de Trabalho: Nestlé Portugal SA. 

Local onde frequentou os cursos: Regional de Aveiro 

do Sindeq. A criação deste novo serviço poderá contribuir para o 

crescimento do numero de resolução de litígios 

extrajudicialmente e, consequentemente, para a 

libertação de um considerável número de acções dos 

Tribunais de Trabalho. 

-Quais os cursos de formação profissional e sindical 

promovidos pelo Sindeq que já frequentou? 

Higiene e Segurança; Introdução á Informática;  

Office 1,  2 e 3. 
 -Considera importante os conhecimentos adquiridos 

na sua valorização profissional e sindical? SECRETÁRIO-GERAL DA UGT 
VISITA A MARINHA GRANDE Considero importante, os conhecimentos adquiridos 

pois ajudaram-me bastante na minha actividade 

profissional. 

 

-Qual a sua opinião sobre a formação sindical e 

profissional promovida pelo Sindeq? 

 O nível profissional é bastante importante devido ao 

facto que mantenho actualizados os conhecimentos 

sobre novas tecnologias. Em relação á língua inglesa, 

melhorei bastante a compreensão dos manuais 

técnicos, aumentando a minha eficiência na empresa. 

-Considera os actuais cursos suficientes ou considera 

que deviam ser incluídos novos temas? Se sim quais?  
 

Criação de páginas Web. Cursos tecnológicos 

(electricidade e mecânica). 
O Secretário Geral da UGT, João Proença, 

acompanhado pelo Secretário Geral do SINDEQ 

Francisco Negrões e pelo Coordenador da Regional de 

Leiria e membros do Secretariado Executivo do 

Sindeq, José Pedro Adrião e elementos da Direcção da 

Regional, visitaram no dia 26 de Maio do corrente ano 

a empresa de Vidro de Cristalaria Jasmin. 

-Considera a qualidade dos formadores satisfatória? 

A qualidade dos formadores é óptima a nível 

profissional; demonstrando bastante conhecimento da 

matéria e a relação com os formandos tem sido 

bastante boa. 
 Estas visitas decorreram bastante bem, tendo o

Secretário-Geral da UGT tomado conhecimento da

situação das empresas e em especial das dificuldades que

atravessa a indústria de cristalizaria. 

SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO 
LABORAL 

 
Em sede de Concertação Social as Confederações 

Sindicais as Confederações Patronais e o Governo 

acordaram na criação de um Serviço de Mediação 

Laboral. 

Os vidreiros da Marinha Grande do Sindeq 

ofereceram ao Secretário-Geral do UGT uma peça em 

vidro fabricada pelo Mestre António Esteves, sócio do 

nosso sindicato e considerado o mestre dos vidreiros. 
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VANTAGENS EM SER SÓCIO DO SINDEQ 
ESTAR ABRANGIDO PELA CONTRATAÇÃO COLECTIVA          

INFORMAÇÃO SOBRE OS DIREITOS SINDICAIS                  

ATENDIMENTO JURÍDICO/TRABALHO/PARTICULAR  

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE FORMAÇÃO E  

  APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL   

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

DEDUÇÃO DA QUOTA SINDICAL NO I.R.S. ACRESCIDA DE 50% 

DESCONTOS SIGNIFICATIVOS EM ESTABLECIMENTOS DE ENSINO 

 

HOJE MAIS DO QUE NUNCA... DEFENDE O TEU FUTURO 

INSCREVE-TE NO SINDEQ 

 
 

 

Ficha Técnica: SINDEQ – Boletim Informativo                                             www.sindeq.pt 
Director: Francisco  Negrões 
 
LISBOA – Rua Padre Luís Aparício, 9 1150 – 248 Lisboa  213 300 920  213 300 929 
LISBOA FORTE DA CASA – Rua dos Lusíadas, 20 R/C Esq. 2625 Póvoa de Sta Iria  219 5955 586 
PORTO – P.ª Mouzinho de Albuquerque, 76 – 6.º Esq.  4100 358  Porto  225 430 792  225 430 830 914 398 120 
SANTO TIRSO – Centro Comercial Carneiro Pacheco,  3.º Piso, Sala 3 ℡ 252 851 378  4780 Santo Tirso 
COIMBRA – Av. Fernão de Magalhães, 481 1.º sala 1 – 3000 177 Coimbra  239 825 078 914 398 167 
COVILHÃ – L.º 5 de Outubro, 8 apartado 173  -  6200 035     275 334 160  Covilhã 
AVEIRO – R. José Luciano de Castro, 46 R/C Esq. 3860 358   Estarreja    234 842 560 914 398 254 
LEIRIA – Edf. Parque Sol, 14  1.º Fracção J  D.º  B  2431 908  / 244 504 521  244 504 682  914 398 162 
SINES Colectiva A 5 º 1 º Bairro Azul 7500 100 Vila Nova de Santo André / 269 751 098
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