
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Finalmente no dia 7 de Setembro o SNTCT reuniu com a Administração da Sonastel na sede 
social da empresa. Desde há dois anos que o SNTCT tentava reunir com responsáveis da 
SONASTEL o que nunca tinha acontecido, apesar das muitas insistências. 
Nesta reunião fomos informados que a Sonastel tinha novo Administrador, o qual nos pôs a 
par da situação difícil em que se encontrava e encontra a Empresa.  Daí talvez (?) a falta de 
diálogo anterior e as práticas menos claras que fizeram, podendo mesmo falar-se de gestão 
danosa, que poderia ter posto em risco os postos de trabalho e a própria SONASTEL. 
O novo Administrador garantiu-nos que tudo fará para que a empresa entre numa situação 
estável, afirmando ainda que na SONASTEL não haverá despedimentos. Foram ainda 
justificados os motivos pelos quais tinham existido deficiências no processamento dos 
vencimentos (desfasamento entre o pagamento dos salários e o trabalho suplementar) e os 
descontos e abonos da retenção do IRS. Segundo a Administração, estes problemas estão já 
corrigidos. Poderão ainda existir algumas situações pontuais que podem ser facilmente 
ultrapassadas, para tal, os trabalhadores deverão contactar os Recursos Humanos da 
SONASTEL e/ou o SNTCT. 
Com a actual Administração da SONASTEL poderá abri-se um novo ciclo na vida da empresa 
e no relacionamento com o SNTCT, no entanto terá que haver respeito pelos 
trabalhadores, pelos seus direitos e um diálogo normal com o SNTCT. 
O SNTCT não abdicará nunca de defender os seus associados e os trabalhadores em geral, 
de lutar contra todas os atentados aos direitos e pela melhoria das condições de trabalho e de 
vida dos trabalhadores. 
Ficou ainda agendada uma reunião para meados de Outubro, onde apresentaremos algumas 
propostas de regulamentação, que oportunamente divulgaremos aos trabalhadores.  

 

Sindicaliza-te 
 

Visita a nossa página: www.sntct.pt 
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sntct – a força de continuarmos juntos! 


