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Aos Trabalhadores do Grupo Portucel 

NEGOCIAÇÕES AVANÇAM 
Os Sindicatos da Fetese/UGT iniciaram as negociações diretas em conformidade com o 

nosso entendimento, expresso no último comunicado, de que uma denúncia de Acordo de 

Empresa, como a que foi efetuada pela Portucel, exige não só especiais cuidados mas, 

também, grande capacidade negocial. É nosso dever obrigar a empresa a revelar as suas 

reais intenções e encontrar uma solução que, servindo às duas partes, corresponda aos 

interesses fundamentais dos trabalhadores.  

Ao iniciarmos o processo negocial temos alguns objetivos bem claros: 

- Evitar a caducidade do AE Portucel; 

- Alargar o âmbito de aplicação da convenção coletiva a todas as empresas do grupo; 

- Manter os direitos e regalias atualmente existentes para os trabalhadores a quem é 

aplicado o AE, obtendo para os demais uma solução tão próxima quanto o possível. 

Foi neste sentido que apresentámos contrapropostas escritas, claras e objetivas que estão 

agora em fase de negociação. Já percorremos as primeiras 40 cláusulas do AE, a maioria foi 

desde logo objeto de acordo de princípio e poucas foram as que ficaram suspensas. 

Como é óbvio, sobre algumas questões mais polémicas (como é o caso da adaptabilidade ou 

o banco de horas) ainda não houve acordo, mas outras há (como a atividade sindical na 

empresa) que já foram acordadas sem problemas de maior. Não sabemos o que o futuro nos 

reserva, pois a empresa pode mudar de estratégia negocial. O que sabemos é que até agora 

tem sido possível obter resultados positivos no caminho que nos propusemos seguir. 

Respeitamos outras opções, mas não concebemos entrar em processos de luta contra aquilo 

que não passa de uma proposta. É certo que uma proposta denota uma intenção, mas cabe-

nos tentar primeiro aferir, num processo negocial, os reais objetivos da empresa. O que está 

em causa é o futuro profissional dos trabalhadores do Grupo Portucel /Soporcel e isso 

é demasiado importante para ser condicionado por agendas políticas partidárias ou 

mesmo sindicais. 
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Setúbal, 5 de Março de 2012 

SITESE    -    SINDEQ    -    SITEMAQ 


