
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

STEF 

 

BALANÇO SINDICAL DESTE ANO 
 

Está a chegar ao fim mais um ano, e a comissão sindical tem o orgulho de fazer um balanço muito 
positivo do ano de 2016. 
 
No início do ano de 2016 a comissão sindical teve a necessidade de falar com os responsáveis da 
STEF Espanha (que agora são os nossos responsáveis) de forma a encontrar uma plataforma de 
entendimento no que respeita aos direitos dos trabalhadores. Depois da nossa solicitação de 
reunião, o Dr. António Fernandes director dos RH de Espanha e Portugal, marcou uma reunião com 
os representantes da Comissão Sindical onde estiveram presentes os Delegados Sindicais, Hugo 
Abrunhosa e Rui Barreto. Esta foi uma reunião demorada mas muito cordial e que teve frutos 
positivos para os trabalhadores da STEF Portugal.  
 
A partir desta data houve algumas modificações na estrutura da STEF Portugal, começando desde 
logo com a reestruturação dos Recursos Humanos e a entrada de uma nova responsável para os 
RH.  
Temos mantido um diálogo difícil mas mais aberto e franco com os novos responsáveis.  
 
A nossa grande força nas negociações com a empresa é o apoio que sentimos de todos os 
trabalhadores que têm participado em greves e plenários quando solicitados, e têm aderido ao 
SINDETELCO, percebendo as mais-valias da sua sindicalização. 
 
Dentro deste diálogo conseguimos obter ganhos importantes para os trabalhadores: 
 
 A entrada para os quadros de vários trabalhadores, quando a antiga direcção de RH tinha a 

política de não passar ninguém a efetivo. 
 

 Reduzir para 5 meses a permanência de trabalho temporário na empresa. Ao fim destes 
meses passam para contratos STEF (esta era uma das nossas grandes batalhas nos últimos 
anos e conseguimos). 

 
 Obrigar a empresa a passar vários trabalhadores para a categoria de operador de máquinas, 

trabalhadores que a empresa queria recrutar fora. Lutámos contra esta medida e desta forma 
foram abertos várias formações para os trabalhadores que já estavam na empresa. 
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 Conseguimos uma máquina de secagem de fatos para os trabalhadores das câmaras de frio 
que chegará nas próximas semanas. 

 

 Conquistámos a regulamentação das convocatórias em dia de feriado, quando a antiga DRH 
não tinha nenhum respeito pelos trabalhadores e convocava as pessoas um dia antes, e se 
por algum motivo os trabalhadores não pudessem vir eram penalizados com um processo 
disciplinar. 

 

 Conseguimos resolver juntamente com os representantes de SST várias questões dos 
trabalhadores como o acompanhamento após o acidente de trabalho, melhoramento de 
condições de trabalho perigosas em algumas situações, a falta de condições na STEF do Porto 
(onde havia um armazém novo onde não colocaram casas de banho ou refeitório para os 
trabalhadores). 

 

 Resolvemos várias situações de perseguições e maus tratos por parte de algumas chefias aos 
trabalhadores.  

 

 Entre muitas outras… 
 
O próximo ano será um ano difícil mas com a ajuda de todos conseguiremos os nossos objetivos, 
que passam por: 
 

 Resolver o problema grave na STEF Porto onde os trabalhadores para se deslocarem do 
armazém antigo para o novo, têm de o fazer à chuva molhando os fatos que depois têm que 
ir para a câmara de congelado. 

 

 O fim do regime de banco de horas e o pagamento das horas extras conforme o nosso CCT. 
 
 A criação de varias formações sem custos para os trabalhadores (Formações de SST, línguas, 

informática, entre outras). 
  

 Aumentos salariais justos para todos os trabalhadores e o aumento do salário mínimo já 
em 2017 para 600€. 

 

 O pagamento por parte da STEF dos 30% que a seguradora não paga quando um 
trabalhador tem um acidente de trabalho. 

 

Não tem sido fácil, mas não poderíamos deixar de fazer um balanço muito positivo do nosso 
trabalho neste ano de 2016, salientando que sem a força e confiança que os nossos colegas 
colocaram em nós tudo teria sido impossível de almejar. 
 

Aproveitamos também para dirigir uma mensagem de esperança para os trabalhadores da STEF que 
neste momento estão em Alverca. Sabemos que não é fácil estar num sítio onde os responsáveis 
não têm o mínimo respeito pelo direito dos trabalhadores, mas deixamos uma mensagem clara para 
todos, não estão sozinhos e estaremos aí quando necessitarem. 
 

Boas festas para todos os trabalhadores da STEF Portugal e seus familiares. 
 

Juntos somos mais fortes. 
 

Juntos conseguiremos os nossos objetivos.  
 

 
Povoa de Santa Iria, 6 de Dezembro de 2016  

Comissão Sindical do SINDETELCO na STEF Portugal 
 


