
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Reunião com a VODAFONE 
 

SINDETELCO – “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES” 
 
No passado mês de Março o SINDETELCO esteve reunido com a DRH da VODAFONE, com o intuito de 
apresentar os novos dirigentes do SINDETELCO, eleitos no XI Congresso, realizado em Coimbra nos dias 26 
e 27 Novembro 2016. 
 
A VODAFONE mostrou abertura para que o SINDETELCO possa promover a atividade sindical junto dos seus 
trabalhadores. Apesar, da existência de algumas divergências em matérias laborais, existe um bom 
entendimento entre SINDETELCO e VODAFONE, já de alguns anos a esta parte. 
 
Nesta reunião foram abordadas questões laborais, atividade sindical, contratação coletiva e plano de 
atividades e desenvolvimento empresarial da VODAFONE. 
 
Com é de conhecimento geral a precariedade tem vindo a ser tema de reuniões parlamentares, e ainda, 
que segundo a DRH “não haja necessidade de Contratação Coletiva na empresa”, o SINDETELCO não 
deixou de sensibilizar a VODAFONE para este tema. 
 
O SINDETELCO privilegia a negociação e o diálogo entre o Sindicato e as Empresas onde representamos os 
trabalhadores. Defendemos a contratação coletiva, que permite aos trabalhadores estar sob a tutela de 
um instrumento de regulamentação coletiva (IRCT) que lhes traz mais valor efetivo que o Código de 
Trabalho em vigor. Não podemos deixar de relembrar que a taxa de sindicalização está intimamente ligada 
ao poder negocial de um Sindicato, pelo que urge que os trabalhadores se unam em torno do seu 
Sindicato. Conquistar mais e melhores condições de trabalho e salários mais justos para todos. 
 
Com o SINDETELCO, os trabalhadores podem obter uma proteção no emprego reforçada, melhores 
condições de trabalho, canais próprios para apresentação do desagrado com a situação laboral, proteção 
contra decisões ilegais ou arbitrárias do empregador, aconselhamento jurídico gratuito, informações 
privilegiadas sobre a empresa, beneficiar dos programas de Acão social e de protocolos com empresas que 
lhes permitem ter descontos em produtos e serviços. 
 

ESTAR SINDICALIZADO É UM INVESTIMENTO E NÃO UM ENCARGO! 
 

SINDICALIZA-TE! 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 
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