
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEF PORTUGAL 

PLENÁRIOS DE TRABALHADORES 
CONCLUSÕES 

 

No passado dia 12 de Fevereiro realizaram-se plenários dos trabalhadores na STEF Portugal, patrocinados 
pelo SINDETELCO onde estiveram presentes Secretários Nacionais e Delegados do SINDETELCO onde 
foram debatidos e decididos as matérias que a seguir expomos. 

 

AUMENTOS SALARIAIS 
 

A discussão dos aumentos salariais é por princípio e tradição desta Comissão Sindical, efetuada em 
plenários e consequentemente aí discutidos os valores a apresentar à direção da empresa. 
 

A decisão dos plenários para a apresentação da proposta de aumentos salariais foi a seguinte: 
 

 Salário mínimo praticado na STEF Portugal – 540€ 
 Aumento de 2% com mínimo de 15€ 
 Subsídio de frio – 0,50 cêntimos diários 
 Subsídio de alimentação – 0,50 cêntimos diários 
 

MARCAÇÃO DE FÉRIAS 
 

Nestes plenários os trabalhadores discutiram também o sistema de marcação das férias e os dirigentes do 
SINDETELCO irão exigir à Empresa o cumprimento da lei e do CCT em vigor. 
 
 

SALA SINDICAL  
 

Na opinião dos trabalhadores a sala sindical não oferece as melhores condições. Iremos dialogar com a 
Empresa no sentido de arranjar a melhor forma para resolver este assunto. 
 

PAGAMENTO DE FERIADO/LABORAÇÃO CONTÍNUA 
 

Foi ainda decidido no Plenário que o SINDETELCO peça esclarecimentos à direção da STEF relativos ao 
pagamento do feriado de Carnaval. Iremos exigir que seja cumprido o CCT em vigor. Já contactámos a 
Empresa sobre este assunto não tendo havido entendimento. 
 

 
 

                                                                                             COMUNICADO 11/SN/2015 



 

Iremos aguardar pelo pagamento do feriado e caso a Empresa não cumpra o CCT em vigor o 

SINDETELCO recorrerá aos meios necessários para repor a legalidade.  

 

No dia 20 de Fevereiro os representantes do SINDETELCO na STEF irão abordar estes temas com a Direção 

de Recursos Humanos da Empresa.  

 

ELEIÇÕES DE DELEGADOS SINDICAIS 
 

Realizaram-se no dia 12 de Fevereiro na Povoa, Alverca e Palmela e no dia 16 de Fevereiro no Porto 

eleições para delegados sindicais do SINDETELCO na STEF.  

 

Informamos que se encontra exposto na vitrina da Comissão Sindical afeta ao SINDETELCO o nome dos 

representantes eleitos em todos os entrepostos da STEF Portugal. As eleições foram muito concorridas, 

expeto na delegação da Povoa. Agradecemos aos associados que participaram democraticamente neste 

ato eleitoral. 

 

IREMOS NEGOCIAR AUMENTOS SALARIAIS PARA OS TRABALHADORES DA STEF EM 

CONJUNTO COM A SUA COMISSÃO SINDICAL E APRESENTAR UMA PROPOSTA DE 

NEGOCIAÇÃO DE UM ACORDO DE EMPRESA GLOBAL.  

 
 

TUDO FAREMOS PARA DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES DA STEF PORTUGAL 

 

O SINDETELCO defende um sindicalismo de proximidade. Se os nossos associados tiverem qualquer 

dúvida ou problema laboral devem dirigir-se à Comissão Sindical da STEF através dos canais habituais. 

 

JUNTOS  

SOMOS MAIS FORTES 
 

 

 
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2015 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO 


