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MATÉRIAS EM CIMA DA MESA 
 

O Sindetelco tem vindo a reforçar junto da empresa a necessidade de preenchimento de alguns 
postos de trabalho, quer nas Lojas como nos CDPs, recorrendo à admissão de assalariados 
conforme o compromisso assumido pela empresa com os sindicatos durante as negociações de 
2021. 
 

Iremos nos próximos dias fazer chegar à empresa a nossa proposta de aumentos para 2022.  Esta 
proposta vai ter em conta o facto de irem ser absorvidas, com o aumento do ordenado mínimo, as 
primeiras 4 posições do Grau de qualificação 1, as primeiras 3 posições do grau de qualificação 2 e 
as primeiras 2 posições do grau de qualificação 3 da tabela em vigor de 2021. 
 

Este panorama vai criar-nos mais responsabilidades na negociação salarial para o próximo ano, 
tendo em conta que a força do sindicato está diretamente relacionada com a força que os 
trabalhadores lhe dão.  
 

Realçar que quanto melhor a empresa tratar os seus trabalhadores, respeitando os seus direitos, 
melhor será a Empresa. 

 

PROCESSO JUDICIAL DOS CARTÕES REFEIÇÃO 
Foi realizada a audiência de partes no dia 18 de outubro de 2021, tendo ficado marcado o 
julgamento para o dia 23 de Março de 2022, pelas 9.30h. 
 

IOS / MEDICINA NO TRABALHO 
Têm chegado ao nosso conhecimento situações em que os trabalhadores são convocados para 
exame de medicina no trabalho no próprio dia do exame. Nestas situações é negada a 
possibilidade dos trabalhadores se fazerem acompanhar dos exames e relatórios que 
eventualmente possam ter. O resultado obvio é estarem aptos mesmo que estejam condicionados 
desde há largos anos.  
 

Sempre que aconteça este tipo ocorrência a um nosso associado, solicitamos que entre em 
contacto com o sindicato para que seja pedida nova consulta de medicina do trabalho, com a 
antecedência devida. 
 

Os trabalhadores da CGA que se encontrem em situação de doença, ao abrigo do AE, cláusula 95 
art. 7 e 8 (doenças graves) devem comunicar à empresa a sua situação assim que tiverem 
conhecimento da mesma. 
 

 

AÇÃO SOCIAL DO SINDETELCO 
Devido às constantes atualizações sugerimos a visita á área da ação social do nosso site. 

https://www.sindetelco.pt/wp-content/uploads/2019/04/PROTOCOLOS-SINDETELCO.pdf 
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