
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
   Caros Associados, este é um comunicado de balanço e de desejo de um melhor ano de 2011. 
 

Neste ano de 2010, o SINDETELCO – Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Media, 

trabalhou na negociação colectiva, e negociámos detalhadamente nas várias áreas que o sector representa. 

Os contratos em que interviemos durante este ano de 2010, foram os seguintes: 

 A.E. Portucel – Ficou concluído o acordo de empresa no passado mês de Fevereiro de 2010, ao nível da 

tabela salarial e matérias de expressão pecuniária; foi publicado o A.E na íntegra no BTE N.º 41 de 

8/11/2010; 

 AIND – Foi negociado entre as partes uma actualização na tabela salarial, diuturnidades e subsídio de 

almoço, nesta área gráfica. O clausulado carece de uma revisão o mais breve possível, posição que o 

SINDETELCO – Sector Gráfico, já manifestou por diversas vezes. Até à presente data a Associação 

mostrou-se indisponível para negociar esta matéria; 

  APIGRAF – Está ainda em vigor o acordo que foi possível com a intervenção do Ministério do Trabalho e 

da Solidariedade Social para o ano de 2010, conforme informação em comunicados anteriores; 

 ANIPC – Cartão Canelado, está acordada uma actualização ao nível da tabela salarial e matérias de 

expressão pecuniária. Este contrato está ainda para publicação. 

O SINDETELCO – Sector Gráfico, elaborou um relatório relativamente a Greve Geral do passado dia 24 de 

Novembro de 2010, onde se concluiu que nas áreas representadas pelo sector gráfico não existiu uma forte 

adesão. É um sector privado com muitas microempresas, trabalhadores com salários baixos e patrões com 

posturas autoritárias. Estas, a tudo recorreram como, por exemplo, situações caricatas de colocar dias de férias 

ou folgas para justificar as ausências, impostas maioritariamente pela falta de transportes, a táxis pagos para 

garantir transportes, etc.. 
 

Estes têm sido alguns dos trabalhos desenvolvidos pelo SINDETELCO – Sector Gráfico no ano de 2010, bem como 

a promoção de acções de formação direccionadas para o sector, o atendimento aos associados sempre que 

solicitado e o envio de comunicados com informação detalhada e individual para cada uma das áreas do sector. 

Ao nível das negociações para o ano de 2011 O SINDETELCO, já elaborou as propostas para o A.E. Portucel e para 

APIGRAF com base numa actualização da tabela salarial e de matérias de expressão pecuniária de 3%. As 

negociações destes contratos terão início entre Janeiro e Fevereiro de cada ano civil, assim esperamos a sua 

actualização no primeiro trimestre de 2011. 
 

O SINDETELCO – Sector Gráfico tem a percepção que 2011 vai ser um ano com muitas dificuldades ao nível da 

contratação colectiva e não só, mas não podemos ficar de braços cruzados. Neste sentido solicitamos a ajuda de 

todos para podermos juntos fazer face às dificuldades  

Sindicaliza um amigo e divulga, juntos seremos mais fortes! 

Desejamos a todos os associados do Sector Gráfico 

Um Feliz Natal e Prospero Ano 2011. 
 

Lisboa, 06 de Dezembro de 2010                                                                    O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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