
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AS NOTÍCIAS DO SECTOR GRÁFICO 
 

Caros Companheiros, 
 

Já decorrido o 1.º trimestre de 2012, o SINDETELCO - Sindicato Democrático dos trabalhadores das 

Comunicações e dos Média, tem vindo a realizar reuniões nas várias áreas da contratação coletiva que o 

nosso sector gráfico representa. 
 

Os contratos em que já estamos envolvidos são: 

 APIGRAF – Apresentamos uma proposta para negociação com uma atualização na tabela salarial, 

subsídio de almoço e cláusulas de expressão pecuniária de 5%, a qual a Associação respondeu por 

escrito não querer negociar o CCT - Contrato Coletivo de Trabalho dos gráficos. Este contrato não 

tem atualização desde a intervenção em 2010 do Ministério da Economia e do Emprego. Situação 

com a qual o SINDETELCO não concorda e por esta razão solicitou uma nova reunião de negociação, a 

qual não obteve qualquer alteração por parte da Associação. 
 

 Entendemos que se pode fazer mais, é a nossa convicção, por isso requeremos o pedido de 

conciliação ao Ministério da Economia e do Emprego. Tudo isto porque não existe diálogo com esta 

Associação. Nada se consegue com eles a não ser pela via do Ministério. O Secretariado Nacional do 

SINDETELCO lamenta esta atitude irredutível que tem demonstrado ao longo destes vários anos. 
 

 AIND – Imprensa - Foi apresentada uma proposta para negociação de aumento na tabela salarial, 

subsídio de almoço, diuturnidades e cláusulas de expressão pecuniária de 3%, com esta Associação 

ainda não existiram reuniões, as quais vão ter início no mês de maio de 2012. 
 

 ANIPC – Nós estamos a elaborar uma proposta, que assenta numa atualização em das matérias 

salariais na ordem dos 3%. Este contrato tem como início a negociação direta no mês de julho de 

2012.  
 

 A.E. Portucel – A empresa fez a denúncia do AE - Acordo de Empresa. O Secretariado Nacional do 

SINDETELCO está a negociar diretamente. Estamos a avançar com o objetivo de um novo acordo 

justo para os nossos associados existentes na empresa. Temos sido específicos na informação aos 

trabalhadores da Portucel. 

Recordamos o interesse nos cursos de formação, direcionadas para as várias áreas das artes gráficas. 

Consultem o nosso Site em www.sindetelco.pt  e inscrevam-se.  Participem connosco no 1º de maio de 

2012. 

Apostamos no diálogo social para resolver os problemas. 

Com acordos os nossos associados estão mais protegidos.  
 

Lisboa, 19 de abril de 2012                                                  O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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