
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIA DO ANIVERSÁRIO  
PARA OS TRABALHADORES DA SOMITEL 

 
 

No passado dia 26 de Novembro o SINDETELCO reuniu pela terceira vez, durante este ano, com os 
Administradores da Somitel, Dr. José Manuel Vieira Marques e Dra. Rute Borges. 
 
Estas reuniões tiveram sempre como base o tema da proteção dos trabalhadores relativamente à 
pandemia que o país atravessa. A empresa tem-nos mantido informados sobre as medidas que está 
a adotar nos locais de trabalho, nomeadamente: 
 

• A distribuição de duas máscaras descartáveis por dia para os trabalhadores; 

• Álcool gel; 

• Medidas de contingência. 
 
Foram resolvidos, durante estas reuniões, alguns problemas levantados pelos trabalhadores 
aquando das visitas aos locais de trabalho, tendo sido a sua grande maioria resolvidas pela empresa. 
 
Estas 3 reuniões serviram também para sensibilizar a empresa da importância das visitas do 
Sindicato aos locais de trabalho, no sentido de podermos detetar e resolver problemas dos 
trabalhadores e das lojas, que por vezes não chegam à Administração, servindo assim o Sindicato 
como parte da solução e não parte do problema.  
 
Propusemos também à empresa, como já fizemos em outras empresas do setor, a atribuição do dia 
de aniversário aos trabalhadores da Somitel. 
 
Nesta última reunião a empresa deu luz verde à proposta do SINDETELCO tendo ficado definido 
que a partir do dia 1 de Janeiro 2021 todos os trabalhadores da Somitel terão direito ao dia do seu 
aniversário, nos seguintes moldes: 
 

• O dia tem por base a assiduidade do ano civil anterior; 

• O Trabalhador não pode ter faltas injustificadas no ano civil anterior; 

• Se por alguma razão no dia do aniversário o trabalhador estiver de baixa/folga ou férias terá 
direito a gozar o dia posteriormente, mediante acordo com a chefia. 

 
O SINDETELCO desde à longa data que vinha a tentar reunir com a Somitel o que finalmente 
aconteceu neste ano de 2020. Esperamos manter no futuro este bom clima de diálogo social que 
tem trazido bons frutos para todas as partes. 
 
Lisboa, 2 de Dezembro de 2020                                                             O SECRETARIADO DO NACIONAL SINDETELCO 

COMUNICADO 27/SN/2020 
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www.facebook.com/sindetelco 

https://www.facebook.com/SINDETELCO/

