
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SSeeccttoorr  GGrrááffiiccoo  
AOS ASSOCIADOS DO SINDETELCO E TRABALHADORES EM GERAL 

 
Este comunicado tem como objectivo informar os nossos associados do Sector Gráfico 

fazendo um balanço global do trabalho desenvolvido desde do inicio de 2011, nas diferentes 

áreas, que o SINDETELCO - Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos 

Média representa. Abordamos aqui algumas das actividades no Sector Gráfico transversais a 

todo o sector. 
 

Assim:  

- Associação Nacional dos Industrias de Papel e Cartão – ANIPC 

Foi apresentada uma proposta por parte do Secretariado Nacional do SINDETELCO, no 

inicio do corrente ano, que contemplava actualizações de 3% nas Tabelas Salariais e Cláusulas 

de Expressão Pecuniária bem como alguns ajustes em algumas Clausulas, que entendemos 

serem mais-valias para os trabalhadores desta área. 

Realizam-se duas reuniões de negociação directa. As mesmas foram infrutíferas para um 

possível acordo. Após vários adiamentos de reuniões por parte da Associação, no que se traduziu 

numa espera de mais ou menos 3 meses, entendemos solicitar ao Ministério da Economia e do 

Emprego a sua intervenção, para que no ano de 2011 ainda possa-mos ter um acordo. 

 

Já em Setembro realizou-se uma reunião com o Ministério da Economia e do Emprego, 

com a ANIPC e o SINDETELCO. Essa reunião teve lugar no Porto, onde a representante do 

Ministério manifestou o desagrado pelos sucessivos adiamentos das reuniões das negociações 

directa por parte da ANIPC, informando-os da obrigatoriedade de elaborar uma nova proposta, 

para ser enviado para o Sindicato e para a própria DGERT – Direcção Geral Emprego e Relações 

de Trabalho. Estamos agora na fase de aguardar, para que se possa rapidamente chegar a uma 

conclusão que entendemos ser possível. 

  

- APIGRAF - Associação Portuguesa das Industrias Gráficas 

Mais uma vez mantém a sua posição irredutível, não querendo marcar reuniões de 

negociação directa, para se chegar a um entendimento com base na proposta que foi enviada 

pelo SINDETELCO no inicio deste ano. 

 

Por este motivo o Secretariado Nacional do SINDETELCO entendeu requerer os serviços 

do Ministério da Economia e do Emprego, para solicitar a fase de conciliação. Essas reuniões não 

deram resultados, isto deve-se á posição, que a associação tem tido neste últimos anos, 

alegando tempos difíceis no sector gráfico, e perante esta atitude o SINDETELCO de seguida 

requereu a face da mediação, estamos a aguardar uma resposta por parte do Ministério da 

Economia e do Emprego. 
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- AIND - Associação da Imprensa Não Diária  

O SINDETELCO - Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos 

Média – apresentou à AIND - Associação da Imprensa Não Diária, no inicio do corrente ano, uma 

proposta com actualizações de 3% na Tabela Salarial e Clausulas de Expressão Pecuniária, 

constando também algumas alteração em cláusulas que são relevantes para os nossos 

associados. 

 

Já foram realizadas algumas reuniões de negociação directa, e ficou a AIND, de dar uma 

resposta as nossas pretensões, o SINDETELCO espera que a Associação entenda que existe 

matéria para que se possa negociar e chegar a um entendimento.  

 

Nós temos a convicção que estamos a viver momentos difíceis ao nível da 

Contratação Colectiva e não só, todavia não podemos baixar os braços, 

vamos utilizar todos os meios que temos disponíveis, para conseguir chegar 

a um resultado possível. 

 

- ACORDO DE EMPRESA – PORTUCEL  

Informamos que através do esforço e empenho, e de acreditar ser possível, foi concluído 

com sucesso o ACORDO DE EMPRESA – PORTUCEL. Este foi amplamente divulgado por nós, 

através de comunicados distribuídos aos nossos associados, no nosso site, e distribuídos 

directamente nas instalações da empresa. 

 

Não sendo um acordo óptimo, foi o possível nesta altura, também desbloqueador de 

aventuras como são os actos de gestão. O SINDETELCO quer contribuir para a resolução dos 

problemas, não temos qualquer dúvida de que valeu a pena, contribuir para a estabilidade e 

reforço do diálogo social. Mas por todas estas razões estamos atentos a tudo o que se passa. 

Queremos ainda esclarecer algumas informações distribuídas na Empresa, com base em cópias 

de documentos desviados abusivamente. 

 

Somos diferentes, pois apostamos no diálogo social para resolver os problemas, sem 

abdicar da luta por melhores condições de vida e de trabalho.  

 

Estes têm sido alguns do trabalhos desenvolvidos no decorrer deste ano pelo Secretariado 

Nacional do SINDETELCO. Trabalhamos também na promoção de acções de formação mais 

direccionadas para o sector gráfico, e carreiras profissionais afins, no atendimento aos 

associados sempre solicitados com informação detalhada e individual, para cada uma das áreas 

do sector, divulgação directamente á porta das empresas, pelas nossas equipas de dinamização. 

Continuamos as actividades de acção social através da aquisição de livros escolares bem 

como a atribuição dos subsídios escolares. 
 

POR TUDO ISTO, CONTACTA-NOS, INFORMA-TE E SINDICALIZA-TE PARA 

QUE JUNTOS SEJAMOS MAIS FORTES 
 

Lisboa, 8 de Setembro de 2011 

O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


