
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caros associados,  
 Ao longo destes seis meses o SINDETELCO - Sector Gráfico tem vindo a desenvolver um trabalho na 
contratação colectiva e noutras áreas. 
 

Assim, desde Janeiro de 2010, já foram negociados alguns dos contratos que representamos e que 
detalhamos sumáriamente: 
 

 A.E. Portucel – Pasta de Papel; ANIPC – Industrias de Cartão e Papel; AIND – Imprensa - Não 

Diária; APIGRAF – Gráficos. 
 

 O Acordo de Empresa da Portucel - após dois anos em que vigorou um acto de gestão imposto 

pela Administração, finalmente no passado mês de Fevereiro de 2010 ficou concluído um acordo 

ao nível de Tabela Salarial e matérias de expressão pecuniária. A sua publicação tardia deve-se ao 

facto de burocracias impostas pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, como a 

publicação integral do Acordo. 
 

 ANIPC e o SINDETELCO – Sector Gráfico - elaboramos uma proposta que assenta num aumento 

entre 2,5% na Tabela Salarial nos três grupos salariais e subsídio de refeição. Até a data 

aguardamos uma resposta por parte da Associação para início da negociação e um possível 

acordo. 
 

 AIND – Imprensa - Não Diária - ficou concluído no passado mês de Maio de 2010 o acordo entre 

as partes negociadoras com um aumento na Tabela Salarial, diuturnidades e subsídio de almoço, 

aumento esse que ficou num patamar de 1% a 4%. 
 

 APIGRAF – após 10 anos sem um Contrato Colectivo de Trabalho para os gráficos, finalmente em 

finais de 2010 e com a intervenção do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, resultou 

um acordo, a que o SINDETELCO – Sector Gráfico, pediu a adesão para que os associados do 

área gráfica ficassem salvaguardados. Esse acordo foi publicado no BTE Nº 44 de 2009, o qual 

pode ser consultado no site do SINDETELCO em www.sindetelco.pt  
 

Para qualquer esclarecimento adicional contacte Paula Medeiros, 213531807,  
ou a delegação Porto, através do 22 2081868. 

 

PLANOS DE FÉRIAS 2010 
  

A agência de viagens Flash informou-nos recentemente que a Administração da Empresa decidiu cancelar a 
execução da Brochura de Férias para 2010, argumentando razões que se prendem com a actual crise e instabilidade 
dos preços. O Secretariado Nacional do SINDETELCO lamenta esta decisão e está já no terreno à procura de soluções 
alternativas que permitam aos associados ter o habitual plano de férias. Até uma nova solução ser encontrada 
sugerimos aos nossos associados que visitem o site da Flash Viagens em www.flashviagens.com e marquem as férias 
através desta via ou através dos seguintes contactos: 21 7900610, 22 5081240 ou através de e-mail: 
geral@flashviagens.com.  Por outro lado, os Dirigentes do Sindicato possuem brochuras com algumas propostas 
para as férias de 2010 que poderão consultar aquando da sua visita aos locais de trabalho. 
  

LLiissbbooaa,,  22  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001100                                                                                                                  OO  SSEECCRREETTAARRIIAADDOO  NNAACCIIOONNAALL  DDOO  SSIINNDDEETTEELLCCOO  
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