
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NEGOCIAÇÃO SALARIAL NA STEF 
 
Vimos por este meio comunicar a todos os trabalhadores o que foi negociado e decidido nas 
reuniões de negociação de aumentos salariais que tivemos com a Administração da STEF. 
 
Com o diálogo anual que tivemos com a administração, a mesma comprometeu-se em ir ao 
encontro dos trabalhadores em algumas matérias relevantes como o aumento do salário mínimo 
da empresa, a retirada do banco de horas por tempo indeterminado, a diminuição do tempo 
contratual dos trabalhadores colocados por empresas de trabalho temporário antes de 
assinarem contrato com a STEF, e um aumento salarial superior ao que existiu no ano passado. 
 
Contudo em algumas matérias consideramos que a empresa poderia ser mais ambiciosa e justa 
com os trabalhadores, nomeadamente colocando um aumento mínimo de 13 euros para todos os 
trabalhadores. Mas quando a Gestão em detrimento de aumentos salariais justos, opta por 
mordomias que são do conhecimento geral, está tudo dito… 
 
2017 será exigente como o foram todos os anos anteriores. A verdade é que os trabalhadores 
corresponderam sempre com o seu melhor, sem que tivessem tido em contrapartida um aumento 
salarial justo. Temos uma missão difícil mas não impossível de negociar com a empresa o que é 
imprescindível: formação de 35 horas anuais para todos os trabalhadores conforme estipulado na 
lei, melhorar o Seguro de Saúde, aumentar o subsídio de frio e estabelecer tabelas salariais 
consoante os anos de antiguidade.  
 
Vamos colocar estas matérias aos responsáveis do grupo ibérico por forma a começar desde já a 
discussão das nossas propostas para o futuro.  
 

AGRADECEMOS A TODOS O VOSSO APOIO E A EXCELENTE PARTICIPAÇÃO 

NOS PLENÁRIOS QUE REALIZÁMOS NA PASSADA SEMANA. 
 

 

Desta forma conseguimos a força necessária para alcançar  

algo de positivo para os trabalhadores da STEF. 
 

Iremos nas próximas semanas marcar novos plenários por forma a delinear estratégias para os 
próximos meses. 
 
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2017                                                                     O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
                                                                                                                                                   A COMISSÃO SINDICAL 
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