
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Caros Colegas, 

Apenas o SINDETELCO, através da Fetese, conseguiu manter o Acordo Coletivo da FAPEL desde 

2008, que vincula os trabalhadores da fábrica de papel Renova e da Prado, Cartolinas da 

Lousã. Mas o contrato da FAPEL com o Sindetelco é alargado aos trabalhadores das outras 

empresas associadas na FAPEL através da Portaria n.º 202/2014, de 03-10; publicado no Boletim 

do Trabalho e Emprego, n.º 19, de 22 de maio de 2014. 

 

Após a negociação difícil deste ano, a atualização salarial será superior a 0,75% para os 

trabalhadores da FAPEL a partir de 1 de Junho de 2015. Sendo um aumento curto, cobre ainda 

assim a inflação prevista para este ano. Também este aumento será alargado aos outros 

trabalhadores através de portaria publicada brevemente em Boletim de trabalho e emprego. 

 

O SINDETELCO é um sindicato que conhece as dificuldades dos trabalhadores. O tempo é de 

exigencia laboral onde os objetivos das empresas dispensam muitas vezes a responsabilidade 

social e, por vezes, atropelam os direitos e garantias dos trabalhadores.  

Nesse sentido: 

 Aumentámos o nosso apoio juridico tendo agora quatro advogados para responder às 

solicitações dos nossos associados. E porque os nossos associados por vezes precisam de um 

avogado para além da vida laboral, existem algumas vantagens de que podem beneficiar para 

assuntos de caráter particular. 

 Na saúde estabelecemos protocolos com várias clinicas. Destacamos duas: 
 

 SAMS (Serviço de Assistencia Médico Social) com descontos de 27% em consultas e de 
15% nas restantes rubricas como internamento e ambulatório. 

AOS TRABALHADORES DA 

RENOVA E DA PRADO 
 

                                                                                             COMUNICADO 21/SN/2015 



 
 Clinicas Pedro Choy, medicina chinesa – ver preçário e descontos em 

www.sindetelco.pt/protocolos. 

 Outros protocolos nas áreas de: Turismo e lazer; Universidades; Ginásios e beleza; Farmácias; 

Construção civil; aquisição de automóvel, etc. 

 Os nossos associados poderão recorrer aos serviços da União Geral de Consumidores (UGC). A 

UGC é uma associação de defesa do consumidor, constituída, fundamentalmente, por sindicatos 

filiados na UGT, outros sindicatos, associações com os mesmos fins e ainda por pessoas 

singulares, com o objetivo de intervir ativamente na defesa dos direitos e interesses dos 

trabalhadores/consumidores. 

 A nossa preocupação com o emprego levou-nos á aposta na formação profissional. Em 

parceria com o CEFOSAP (Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional ) temos 

uma oferta formativa para formandos empregados mas também para desempregados.  

 Todas as nossas ações de formação têm, segundo a regulamentação, as seguintes 
contribuições: 

 4,27 € Por dia de formação, referente ao subsídio de refeição; 
 Atribuição de um certificado de formação profissional no final do Curso. 

 Ser sindicalizado traz benefícios fiscais, Código do IRS Art.º 25 – Rendimentos do trabalho 

Por cada euro descontado para o sindicato deduz 1,5 €uros no seu IRS, ou seja, as finanças 

aplicam uma majoração de 50% às quotas sindicais para efeitos de abatimento à coleta, até ao 

limite de 1% do rendimento bruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lisboa, 7 de Maio de 2015                                                    O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

 

http://www.sindetelco.pt/protocolos
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/irs25.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/irs25.htm

