
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

                                                
  

          A todos os trabalhadores da STEF Portugal 
 

Os trabalhadores da STEF Portugal têm nos últimos anos vivido tempos 
difíceis e instáveis devido a situações externas, como a conjuntura 
económica do país, mas também com situações de instabilidade dentro 
da nossa empresa: perseguições, despedimentos, baixos salários, falta 
de segurança nos locais de trabalho, falta de acompanhamento em 
situações de acidente de trabalho, falta de negociações sérias com os 

representantes dos trabalhadores, estipulação de normas ilegais na marcação de férias, estipulação ilegal da 
aplicação da laboração continua, tentativas constantes de estipulação de tempos de permanência em 
temperaturas -25, incumprimento do Contrato Coletivo de Trabalho, assédio moral, incumprimento no 
pagamento das horas extras, entre muitas outras. 
 

Os trabalhadores têm conseguido aguentar de forma firme, organizando-se, denunciado as infrações, aderindo a 
plenários, aderindo a greves, sindicalizando-se, etc. Desta forma têm dado voz de alerta para o que tem 
acontecido, protegendo-se a si e à própria empresa de pessoas mal-intencionadas, desonestas que se encontram 
no nosso seio. 

No fim do ano de 2013 e depois de um ano de 2012 sem aumentos salariais, foram feitas 
tentativas de negociação de aumentos salariais justos para os trabalhadores da empresa, 
mas tal mais uma vez não foi conseguido, sendo fundamentado pela Direcção da STEF 
que a economia estava mal, a empresa tinha tido um ano terrível, a conjuntura 
económica do Pais era incerta, e muito mais. Mas os cargos de chefias foram sucedendo-
se e sucedem-se, as viagens de “trabalho” também, o parque automóvel a aumentar, 
regalias de gasolina, portagens, cartões, prémios generosos, etc., e para os 
trabalhadores… NADA, só adversidades, baixos salários, banco de horas, precariedade, 
laboração contínua, processos disciplinares, etc. 
 

Está na altura de dizer BASTA! Basta de falta de respeito pelas pessoas, 

basta de muitos terem tudo e outros nada, basta de hipocrisias, basta de mentiras, basta de perseguições, basta 
de manobras para dividir os trabalhadores, BASTA. Os trabalhadores querem que o diálogo com a Direcção da 
STEF seja sério, honesto, produtivo e benéfico para todos.  
 

Nas próximas semanas como habitualmente fazem antes de uma greve, as chefias irão desfilar nos locais de 
trabalho, fazendo-se amigos, companheiros, compreensivos com os nossos problemas, disponíveis para nos 
ouvir, etc. Mas quando acabar a nossa luta todo passa a ser o mesmo, perseguições, maus tratos, mentiras, 
etc. 

Por todas estas razões em vou fazer greve no próximo dia 30 de Abril, para proteger  
o meu emprego, empresa, colegas, família e o meu futuro. 

 
 

30 DE ABRIL 
 

                                                                                             COMUNICADO 19/SN/2015 

Eu faço GREVE no dia 30 e espero por todos os meus colegas 
 

Lisboa, 21 de Abril de 2015                                                                                       O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


