
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

O setor gráfico tem sido dos mais sacrificados com a redução do consumo interno em Portugal. 

Desde 2004 que temos assistido ao encerramento de empresas, á redução do número de 

trabalhadores e a um menor volume de negócios. O recente desenvolvimento do “mundo digital” e 

as alterações dos padrões de consumo dos cidadãos trouxeram constrangimentos profundos para a 

industria gráfica e transformadores de papel.     

                      

 

O SINDETELCO tem acompanhado a transformação do setor e, junto da APIGRAF tem tentado 

salvaguardar o maior número de postos de trabalho e manter os profissionais do setor gráfico com 

níveis de remuneração compatíveis com a sua função. 

 
Nesse sentido, o SINDETELCO subscreveu recentemente um protocolo com a APIGRAF onde se 

define de forma clara uma estratégia conjunta nos seguintes termos: 
 

 Criar um grupo de trabalho entre sindicatos e associação do setor para definir as profissões do 

futuro no setor gráfico.  

 Propor ao Governo a criação de “uma entidade nacional” para o ensino das profissões ligadas 

ao setor gráfico. 

                                                                                                COMUNICADO 23/SN/2015 

AOS TRABALHADORES DO SETOR GRÁFICO 

E TRANSFORMADORES DE PAPEL 



 O SINDETELCO irá colaborar na constituição do CENFORGRAF (Centro de formação profissional 

para as profissões gráficas) 

 Negociar um novo contrato que reflita a entrada das novas profissões, novas categorias 

profissionais e atualização das tabelas salariais compatíveis com a aquisição de novas valências 

e/ou competências. 

Em simultâneo, o SINDETELCO tem vindo a formular outros protocolos que visam a melhoria das 

condições de vida dos trabalhadores. Na nossa ação social alargámos o apoio jurídico, aumentando 

o número de advogados. 

 

 Na saúde estabelecemos protocolos com várias clinicas onde destacamos o SAMS com descontos 

nas consultas de 27% e no serviço de ambulatório e internamento de 15%. Outros protocolos nas 

areas de: Turismo e lazer; Universidades; Ginásios e beleza; Farmácias; Construção civil; aquisição de 

automóvel, etc. Ver em www.sindetelco.pt/protocolos. 

 

Os nossos associados poderão recorrer também aos serviços da União Geral de Consumidores 

(UGC). A UGC é uma associação de defesa do consumidor, constituída, fundamentalmente, por 

sindicatos filiados na UGT com o objetivo de intervir ativamente na defesa dos direitos e interesses 

dos trabalhadores/consumidores. 

 

O SINDETELCO quis estar presente, quando outros preferiram não se envolver ficando fora da 

solução numa altura difícil para os trabalhadores do setor gráfico.  

 

Para mais informações contacta o dirigente sindical, Manuel Fernandes através dos números 

213148620/222081868/937682096. 

 

 

 

Lisboa, 8 de Maio de 2015                                                    O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

 

http://www.sindetelco.pt/protocolos

