
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A TODOS OS TRABALHADORES DA STEF PORTUGAL 
 

ATENÇÃO!!! O BANCO DE HORAS ESTÁ SUSPENSO 

NA STEF PORTUGAL DESDE O INICIO DE 2017 
 

Chegou ao conhecimento da Comissão Sindical que os responsáveis de dossier e os chefes de equipa estão 
a ir contra ao que está estipulado na lei. Pelo que sabemos, tais situações estão a acontecer em todas as 
plataformas da STEF Portugal e cremos que a própria direção da STEF não aprova tais atos praticados por 
estas chefias (queremos acreditar no que está registado nas actas das reuniões que mantemos com a DRH da STEF Portugal). 
  

Alertamos todos os trabalhadores da STEF, em especial os de Alverca (porque é onde têm acontecido com 
maior gravidade, com intimações e perseguições por parte destas chefias), que o incumprimento da lei é 
crime, e que o que estas chefias estão a fazer, ao ordenarem aos trabalhadores para irem para casa no 
próprio dia, para depois compensarem noutra altura, não fazendo as 8 horas de trabalho, é contra o que 
está estipulado na lei e nas próprias normas da STEF Portugal. 
 

A Empresa tem feito novos contratos de trabalho que permitem uma maior flexibilidade de horários 
(permitida na lei), mas que obriga a outras regras, como a obrigatoriedade de estarem afixados os horários 
de trabalho, não permitir que os trabalhadores façam mais de 2 horas de trabalho extra ou mais de 50 
horas semanais (entre outras regras estipuladas na lei). Estes “senhores” não podem continuar a praticar 
tais atos, ou mandar trabalhadores para casa no próprio dia, numa completa desonestidade moral para 
com os trabalhadores, não merecendo o nosso respeito ou compreensão.   
 

Requisitamos a todos os trabalhadores que continuem a fazer-nos chegar os relatos destas irregularidades, 
para que desta forma possamos defender todos os trabalhadores, e até nesta situação em particular, a 
própria empresa, da ilegalidade que está a ser praticada por estas chefias menos qualificadas e desonestas, 
que colocam em causa a própria STEF.   
 

Sabemos também que estas chefias têm ameaçado os trabalhadores que se contarem ao “sindicato ou à 
comissão sindical” estas situações serão despedidos. Bem sabemos o quanto é difícil ser contratado e não 
conseguir defender os seus direitos, devido a este tipo de ameaças. Por essa razão agradecemos a todos os 
nossos colegas efetivos da empresa, que sem qualquer tipo de medos destas ameaças, nos têm ajudado a 
defender os seus colegas, denunciando estas situações. MUITO OBRIGADO. 
 

Já enviamos um email à direção da STEF Portugal e esperamos que esta intervenha de forma exemplar 
nesta situação e condene estas práticas desonestas. Caso a direção da empresa não atue, faremos uma 
denúncia à direção do grupo STEF em França, porque sabemos que também não pactuam com estas 
situações e também denunciaremos o caso à ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho). 
 

Fala com os teus delegados sindicais, dentro de cada plataforma da STEF Portugal, e nós resolveremos os 
nossos/vossos problemas. 
 

SEMPRE NA DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES 
 

 

Póvoa de Santa Iria, 26 de Junho de 2017. 
A Comissão Sindical da STEF Portugal 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO 

COMUNICADO  3/SN/2017  

 COMUNICADO  22/SN/2017  
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