
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BALANÇO SINDICAL DO ANO 2015 
 

O ano de 2015 foi repleto de situações importantes em 
termos de organização dos trabalhadores, começando desde 
logo com a sindicalização num novo sindicato: o SINDETELCO.  
 

A escolha do SINDETELCO pela Comissão Sindical mostrou-se 
acertada no nosso ponto de vista. A direção do Sindetelco 
tem deixado a Comissão Sindical trabalhar de forma 
autónoma, e estão sempre disponíveis para ajudar, tanto na rápida resposta aos problemas que 
surgem, como na marcação de consultas com advogados, colocação de processos em tribunal, envio 
de emails ou cartas a DRH da empresa na tentativa de resoluções de problemas, etc.  
 

Também nas questões sociais têm sido absolutamente incansáveis, como a atribuição do subsídio 
para filhos em idade escolar, aquisição dos livros escolares, consultas de advogado em situações 
pessoais, etc. A entrada do SINDETELCO na STEF tem sido muito importante para os trabalhadores da 
STEF Portugal, evidenciando a sua responsabilidade social. 
 

Só a título de exemplo, a aquisição dos livros escolares representaram um encargo de 5.000.00 mil 
euros para o Sindicato, que os trabalhadores irão pagar faseadamente em mais de 6 prestações, 
aliviando desta forma, e muito, as famílias de um encargo imediato muito significativo nas carteiras 
dos trabalhadores.  
 

Em relação ao trabalho da Comissão Sindical o início do ano foi muito duro, com a necessidade de 
marcação de uma Greve no mês de Abril, que é preciso realçar: foi a maior greve até hoje realizada 
na nossa empresa que demonstrou que os trabalhadores estão unidos e em sintonia com esta 
Comissão Sindical. Uma Greve que nos deu força para negociar matérias como a regulamentação das 
convocatórias para trabalho em dias de feirado, regulamentação da marcação de férias, pagamento 
de diferencial em caso de acidente de trabalho, espaço de descanso para os trabalhadores e fazer 
cumprir a lei no pagamento dos feriados a 200% (conforme estipulado no nosso contrato coletivo de 
trabalho subscrito pelo SINDETELCO). 
 
Tivémos também a necessidade de colocar os assuntos relacionados com os trabalhadores noutras 
esferas do grupo, como a direção da Península Ibérica e direção do Grupo, porque as coisas só com os 
responsáveis em Portugal não estavam a funcionar. 
 

 Felizmente agora as coisas estão mais calmas e pacíficas no Diálogo, devido à nossa persistência e ao 
trabalho dos Representantes do Comité Europeu de Empresa que têm sido incansáveis na ajuda aos 
trabalhadores da STEF Portugal. 
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Vamos continuar a trabalhar de forma a defender sempre os direitos dos trabalhadores e para o 
crescimento da nossa empresa.  
 

Em relação ao último plenário realizado em Novembro, ficou decidido que iríamos marcar plenários 
em meados de Dezembro para debater os aumentos salariais (que foram e serão sempre decididos 
pelos trabalhadores em plenário). Mas como a empresa já nos comunicou e ficou em ata de reunião 
que iniciaremos a discussão sobre este tema no início de Janeiro, iremos marcar os plenários também 
para essa altura. 
 

Fizemos muito no ano de 2015 mas queremos e temos que fazer muito mais. Queremos discutir e 
debater com a direção da empresa no próximo ano: 
 

 A questão do banco de horas; 
 Exigir um melhor acompanhamento dos trabalhadores depois de acidentes de trabalho; 
 Acordar a reposição do pagamento de diferencial de acidentes de trabalho;  
 Aumentos salariais justos e iguais para todos; 
 Regulamentação da marcação das férias; 
 Regulamentação das convocatórias de trabalho em dia de feriado; 
 Outras matérias. 
 

Estas vão ser algumas das nossas batalhas para o ano de 2016, mas muitas mais virão. Estaremos 
sempre disponíveis para ajudar todos os colegas que de nós necessitarem.  
 

Contamos com a ajuda de todos os trabalhadores da STEF na concretização dos nossos objetivos, que 
passam somente por tentar melhorar sempre as condições de trabalho e salariais dos trabalhadores 
da STEF Portugal. 
 

JUNTOS CONSEGUIREMOS OS NOSSOS OBJETIVOS. 
 

JUNTOS AJUDAREMOS NO CRESCIMENTO DA NOSSA STEF. 
 

Desejamos a todos os trabalhadores da STEF Portugal e 
seus familiares um bom Natal e um Prospero ano de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisboa, 11 de Dezembro de 2015                                                  O Secretariado Nacional do SINDETELCO 


