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- Aos trabalhadores abrangidos pelo ACT CELTEJO - 

CONCILIAÇÃO AINDA SEM RESULTADOS 
 
Ao fim de duas reuniões no Ministério do Trabalho pouco ou nada se adiantou no que se 

refere ao processo de Conciliação requerido pelos Sindicatos da UGT face à posição de 

recusa negocial por parte da empresa. 

 

Ao que fomos informados pelo Conciliador do Ministério do Trabalho, os sindicatos da 

CGTP-IN não querem participar neste processo, aceitando (?) a posição da administração da 

empresa. A ser verdade, só podemos lamentar. É nestes momentos de crise que é 

necessário juntar forças e ser determinados na defesa de soluções que passem pela 

participação dos trabalhadores e seus representantes. Não devemos, não podemos 

entregar o problema à decisão unilateral do empregador e demitirmo-nos das nossas 

responsabilidades. 

 

Não está nem nunca esteve em causa avançar com reivindicações irrealistas que não tenham 

em conta a difícil crise que afecta a economia mundial. De igual forma não ignoramos as 

dificuldades existentes no sector da produção da pasta de papel e da Celtejo em particular. 

 

O que queremos é ser parte da solução: não aceitamos que a administração da empresa 

trate os trabalhadores como “papel de embrulho”, descartável quando desnecessário ou 

moldável a seu belo prazer. 

 

O que exigimos é que a administração assuma compromissos em relação ao futuro, 

seja no que respeita à garantia dos postos de trabalho seja no que respeita às condições de 

trabalho e retribuição. É sempre possível assumir compromissos quando se está de boa-fé. É 

este o desafio que lançámos à administração da Celtejo e ao qual ainda aguardamos resposta. 

 

E para quem tem dúvidas sobre o caminho a que leva o unilateralismo, veja-se o que 

aconteceu com os complementos de reforma. Negociação com os Sindicatos (em 2007) para 

alterar o sistema em relação ao futuro e pressão individual para modificar em relação aos 

trabalhadores mais antigos. Independentemente de para alguns até pode ser uma boa opção, 

o procedimento da empresa é muito pouco ético e totalmente reprovável. 

 

Vila Velha de Ródão, 7 de Maio de 2009 
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