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REUNIÃO COM A SOMITEL

/SN/2017

No passado dia 7 de dezembro o SINDETELCO reuniu com a Somitel, a fim de fazer um balanço anual
das condições de trabalho e benefícios atribuídos aos Trabalhadores ao longo do ano 2021.
Em 2020 a Somitel deu luz verde à proposta do SINDETELCO, na atribuição do dia de aniversário.
A partir de do dia 1 de Janeiro 2021 todos os Trabalhadores da Somitel tiveram direito a este dia.
Para 2022 a empresa manterá a atribuição do dia de 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.
Foram resolvidos, durante estas reuniões, alguns problemas levantados pelos Trabalhadores
aquando das visitas aos locais de trabalho, tendo sido a sua grande maioria resolvidos pela empresa.
As reuniões servem 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.
O SINDETELCO desde à longa data que defende o diálogo e a concertação social. Na defesa dos
direitos dos Trabalhadores sugerimos à Somitel a negociação de um Acordo Coletivo de Trabalho,
tendo a empresa mostrado abertura para, no início do próximo ano, se sentar à mesa e dar iniciar
ás negociações.

APROVEITAMOS A OCASIÃO PARA DESEJAR A TODOS OS SÓCIOS E SEUS FAMILIARES UM
FELIZ NATAL E UM ANO 2022 PLENO DE ALEGRIAS.

Lisboa, 15 de Dezembro 2021
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