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MOÇÃO DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
Uma Moção que define as linhas de orientação estratégicas para o SINDETELCO.
É imperativo que todos os futuros Dirigentes Sindicais que venham a integrar os Órgãos
Nacionais tenham:
✓
✓
✓
✓

Disponibilidade;
Responsabilidade;
Dedicação;
Desempenhem os cargos de Dirigentes com profissionalismo.

Estes são fatores essenciais para que se dê continuidade ao projeto de Sindicalismo
Democrático.
Desde a fundação do SINDETELCO que o principal objetivo é a Defesa dos Trabalhadores
seus associados.
Continuaremos a ser um Sindicato que não usa a demagogia, a mentira e as promessas.
Este seria um discurso certamente mais agradável, mas continuaremos fiéis a nós
próprios, transmitindo a Verdade. Será sempre esse o nosso compromisso.

O nosso foco e objetivos serão sempre:

A Defesa dos Postos de Trabalho;
A Luta pelo Trabalho Digno;
Salários Justos;
Defesa da Negociação Coletiva;
Pela Igualdade;
Contra o Trabalho Precário;
Por um futuro para os Jovens em Portugal.
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Como Sindicato queremos:

Continuar a praticar um sindicalismo de proximidade.
Alargar a sindicalização nas diversas áreas.
Ter boas práticas de filiação.
Criar uma rede de Delegados Sindicais mais eficaz e apostar na criação de
Comissões Sindicais nos locais de trabalho com grande concentração de
trabalhadores.
Apostar na formação sindical descentralizada.
Apostar na Formação Profissional, privilegiando o CEFOSAP.
Apostar no fortalecimento sindical e sempre que necessário concertar ações
com outros Sindicatos.
Continuar a aposta no Diálogo Social e na Concertação.
Continuaremos a focar a nossa atividade sindical na melhoria da vida dos trabalhadores
nossos associados, exercendo um Sindicalismo de proximidade.
Sabemos que não existem organizações perfeitas. Todavia, existe margem para melhorar
e essa será a nossa obrigação para o mandato que se avizinha, pondo foco na organização
interna, por forma a conseguirmos ganhos de eficiência para o Sindicato.
Em relação à gestão do SINDETELCO seremos rigorosos e respeitaremos sempre o
Património do Sindicato que é de todos os associados.
Temos pela frente grandes desafios num país onde as dificuldades, a má gestão de
empresas, e as crises recaem sempre sobre os trabalhadores. É contra estes fatores que,
todos juntos, devemos lutar pela melhoria da qualidade de vida dos Trabalhadores em
Portugal.
O SINDETELCO continua a ter áreas estruturais de atuação, como o setor postal e logística
e as telecomunicações. Todavia alargámos a nossa representação ao longo dos anos, com
as sucessivas alterações na sociedade, e hoje somos subscritores de contratos coletivos
em diversas áreas como a segurança, Anacom, setor gráfico e setor da limpeza.
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Tudo faremos para continuar a alargar a negociação coletiva a todas as empresas onde
existam Trabalhadores nossos associados.
Continuaremos a ser parte integrante da UGT, da UNI - Confederação Mundial Sindical
(da qual somos fundadores) e da FETESE (a maior federação sindical em Portugal na
negociação coletiva).
Mantemos o compromisso de continuar representados nos fóruns internacionais e nos
Comités de Diálogo Social Europeu que nos trazem conhecimentos que permitem um
melhor desempenho sindical.
Somos um dos Sindicatos fundadores da Associação Agostinho Roseta, cuja atividade
resulta numa Escola Profissional que é uma das mais conceituadas na área do Ensino
Profissional. Participamos na União Geral de Consumidores (UGC) e no MODERP
(Movimento de Defesa dos Reformados).

Tudo faremos para que o SINDETELCO continue a ser uma
referência e a ter um papel ativo no Sindicalismo em Portugal.

JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES

CONSOLIDAR E FORTALECER OS
DIREITOS DOS TRABALHADORES.
RUMO AO FUTURO!
Lisboa, 18 de Outubro de 2021
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