
FETESE   -   FETICEQ 
 

SITESE-STEIS-SINDEQ-SITEMAQ 
 

- Aos trabalhadores abrangidos pelo AE Portucel - 

EMPRESA APRESENTA PROPOSTA 
FINAL 

 

Contrariando as expectativas legítimas dos trabalhadores e dos Sindicatos que os 

representam, a Portucel apresentou na reunião realizada na passada sexta-feira, dia 6, 

uma proposta de aumento salarial de 1,6%, que designou de final. Declarou mesmo 

que se os Sindicatos não derem o seu acordo àquela proposta até ao dia 17 de Março, 

o aumento será implementado por acto de gestão. 

 

Este tipo de posições radicais e supostamente definitivas não são saudáveis, 

especialmente quando defraudam expectativas legítimas e, de algum modo, limitam a 

liberdade de negociação colectiva. 

 

Estamos bem conscientes da dimensão da crise económica e social que grassa por esse 

mundo fora e do impacto que inevitavelmente também tem na actividade da Portucel. 

Mas a resposta à crise não passa, não pode passar, pela limitação dos aumentos 

salariais dos trabalhadores na medida em que isso vai provocar uma redução do 

consumo das famílias e, em consequência, agravar a dimensão do problema. 

 

Argumenta a Portucel que as previsões da inflação para 2009 são inferiores ao 

aumento agora proposto e que, portanto, os trabalhadores terão, muito provavelmente, 

um aumento real dos salários. Pelo lado dos Sindicatos da UGT apenas admitimos 

que isso é uma possibilidade, mas não passa de uma possibilidade e já estamos fartos 

de assistir ao falhanço das previsões, quase sempre em prejuízo dos trabalhadores. 

 

Está a Portucel disposta a dar garantias de correcção dos aumentos salariais se a 

inflação for superior à prevista? Quer negociar um aumento real dos salários, isto é, 

garantir que os salários crescem sempre um determinado valor acima da inflação, 

tanto este ano como nos vindouros? Esperamos obter respostas a estas questões na 

reunião que foi agendada para o dia 17 de Março. 

 



Como entendemos que a nossa capacidade negocial não se encontra esgotada, 

reduzimos a proposta de aumento salarial para 2,6% e declarámos poder efectuar 

ainda nova aproximação se a empresa também evoluir para além dos 1,6%. 

 

Na verdade, embora respeitando a posição de outras organizações sindicais, os 

Sindicatos da UGT não aceitam o ultimato da empresa no sentido do que ou 

capitulamos perante os 1,6% ou este valor será implementado por acto de gestão. 

 

Queremos negociar e chegar a acordo, embora com a moderação e a prudência que 

a situação económica aconselha. Mas para isso também é necessário que a Portucel 

se disponha a ouvir e a ter em conta as nossas razões e não apenas limitar-se a tomar 

posições construídas sobre uma perspectiva empresarial unilateral. 
 

 

. SINDICALIZA-TE NOS SINDICATOS DA UGT 

. JUNTA A TUA À NOSSA FORÇA 

 

Setúbal, 9 de Março de 2009 
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