
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A TODOS OS TRABALHADORES DA STEF PORTUGAL 
 

No passado mês de Janeiro de 2016 foram realizados Plenários de Trabalhadores da STEF Portugal de 

forma a debater a questão dos aumentos salariais para 2016. 
 

Nos plenários ficou decidido que a direção do nosso sindicato - Sindetelco apresentaria a nossa proposta à 

direção dos RH da STEF. A proposta decidida em plenário pelos trabalhadores foi apresentada ainda no 

mês de Janeiro à DRH da empresa, que marcou uma reunião para o dia 7 de Março de 2016. 
 

Na passada segunda-feira dia 7 de Março, realizou-se a reunião entre a DRH da STEF e a direção do nosso 

sindicato Sindetelco, onde foi debatida a proposta apresentada pelos trabalhadores. 
 

 

PROPOSTA DOS TRABALHADORES 
 

� 3.5% no salário base; 
� Diuturnidades: 15€; 
� Subsídio de Refeição: 6,50€; 
� Subsídio de Frio: 5,00€.  

 

A direção da empresa comunicou-nos que os valores apresentados eram impossíveis de satisfazer 
evocando motivos financeiros e diminuição de qualidade nos serviços, sublinhando os resultados 
económicos negativos que a STEF apresentou em 2015. 
 

A proposta da empresa foi de 0,5% no salário base para os trabalhadores, não tendo apresentado 
qualquer outra proposta para as restantes matérias salariais.  De realça ainda que na proposta da 

empresa, os trabalhadores que tiveram a atualização do salario mínimo nacional em 2016 (imposto por lei) 

e que entraram na empresa em 2015 não eram abrangidos por este aumento salarial.  
 

NÃO ACEITÁMOS ESTAS PROPOSTAS DA EMPRESA. Na nossa opinião os valores apresentados pela direção 

são demasiado baixos e irrealistas perante as dificuldades económicas/sociais que os trabalhadores 

sentem, não indo minimamente ao encontro das suas pretensões. Por outro lado, não existe equidade de 

aumentos para todos os trabalhadores da STEF. 
 

Ponderámos reformular a nossa proposta. Ficou o compromisso de marcar uma nova reunião, com a maior 

brevidade possível, de forma a resolver esta matéria de máxima importância para os trabalhadores e para 

a Paz Social na STEF Portugal. Somos um Sindicato sensato e responsável e temos esperança que a direção 

da empresa não continue com a política de baixos salários e aumentos salariais irrelevantes. 
 

Sem dignificar, valorizar, qualificar, o que é mais precioso na empresa - os trabalhadores -dificilmente 

sairemos deste ciclo penoso em que a STEF Portugal se encontra. 
 

NA UNIÃO E NA PERSEVERANÇA ATINGIREMOS OS NOSSOS INTENTOS. 
 

 

 

 

COMUNICADO  17/SN/2016 

 

Aumento Mínimo 25 €uros 


