
 

 
 
 
 

 

 
 

COMISSÃO SINDICAL DA STEF PORTUGAL  

AFECTA AO SINDICATO SINDETELCO 
O ano de 2014 foi cheio de novas situações em termos de organização dos trabalhadores, logo 
começando com a sindicalização no novo sindicato SINDETELCO – Sindicato Democrático dos 
Trabalhadores das Comunicações e dos Media.   
 
A escolha do Sindicato SINDETELCO, deveu-se por ser da nossa opinião o Sindicato que reunia as 
melhores condições para a representatividade dos trabalhadores da STEF Portugal, por ser um sindicato 
que representa o nosso sector da Logística e por terem créditos firmados na defesa dos direitos dos 
trabalhadores nos seus mais de 30 anos de história. 
 
Já foram realizados plenários de trabalhadores, que foram muito participativos e elucidativos das dúvidas 
que os trabalhadores tinham, entre elas a razão de termos mudado de Sindicato. Elucidámos os 
trabalhadores e apresentámos o SINDETELCO nas suas vertentes sindicais, sociais e jurídicas. 
 
A Comissão Sindical, juntamente com os representantes de SST – Segurança e Saúde no Trabalho (mesmo 
sendo uma estrutura autónoma) têm trabalhado para garantir o cumprimento das normas de segurança e 
saúde e na aplicação de melhorias nas condições de trabalho na empresa, como: 
 
 Acidentes de trabalho e o acompanhamento dos trabalhadores em baixa por seguro; 
 Lutar contra a estipulação de pausas nas camaras de frio; 
 Exigência a teste de segurança em alguns locais da empresa que contem produtos explosivos e 

inflamáveis.  
 Solicitamos informação a testes a água consumida nas instalações da STEF;  
 Exigir a Direcção da empresa o respeito pelas leis de trabalho no que diz respeito a matéria de SST; 
 Exigir a documentação necessária a realização de eleições de SST que a empresa negou 

(denunciando a ACT); 
 Exigir informação técnica sobre os EPI´S utilizados na STEF; 
 Exigir sala de secagem para EPIS´S e exigir no mínimo 2 fatos por cada trabalhador;  
 Exigir o pagamento de diferencial de acidentes de trabalho (30% que a empresa deixou de 

comparticipar).  
 
Estas são algumas de entre muitas das solicitações que fizemos a Direcção da STEF Portugal, para o 
cumprimento de lei e na procura das melhores condições de trabalho para todos nós. 
 
A nível do CEE – Comité Europeu de Empresa o nosso representante Rui Barreto foi eleito membro da 
Direção do Bureau pelos representantes sindicais de todos os países em que a STEF está inserida. 
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A Direcção do Bureau é composta por 4 elementos entre os 12 representantes de todos os países, que 
tem como tarefa fazer levantamento das necessidades dos trabalhadores de todo o grupo e realizar 
reuniões com a Direcção do grupo. Tal distinção é demonstrativa da confiança que os nossos colegas dos 
outros países têm no trabalho do nosso representante Português. 
 

No passado mês de Outubro e Novembro os membros do Bureau estiveram em Portugal para 
conversarem com a Direcção da STEF Portugal devido a denúncias do nosso representante no CEE e da 
Comissão Sindical, sobre precariedade, perseguição a trabalhadores, acidentes de trabalho, questão do 
novo sindicato e os processos disciplinares a trabalhadores que aderirão a uma greve no início de Abril do 
presente ano.  
 

Os membros do Bureau foram ouvidos pela Direcção da STEF Portugal Dr. Sérgio Soares, Dra. Helena 
Nunes e Dr. Paulo Pinto e colocaram as suas preocupações e opiniões sobre os assuntos, combinando um 
regresso a Portugal em Abril de 2015 para fazer um balanço das questões. 
 

Os membros do Bureau também estiveram reunidos com o Sindicato SINDETELCO de forma a conhecer o 
seu âmbito de atividade e conhecer os seus Dirigentes. A opinião dos membros do Bureau foi tão positiva 
que pediu à Direcção do sindicato, depois de saber que o sindicato iria reunir com a Direcção da empresa 
na semana a seguir, a permissão de poderem estar na reunião, de forma a poderem ser um apoio aos 
representantes dos trabalhadores da STEF nesta nossa nova aventura.   
 

Estes foram algumas das muitas coisas que fizemos neste ano. Foi duro mas valeu a pena. Defendemos 
muitos trabalhadores com respostas a notas de culpa, processos disciplinares, como testemunhas em 
tribunal, no confronto com a Direcção da empresa na situação de despedimentos ilegais, denúncias a ACT 
devido ao incumprimento da empresa na lei e dos acordos existentes, pagamento das horas noturnas a 
partir das 20 horas quando a empresa pagava a partir das 22 horas, realizamos eleições de SST, etc. 
 

Fizemos muito, mas queremos e temos que fazer muito mais, queremos discutir e debater com a 
Direcção da empresa, questões nos preocupam, como:   
 

 A questão do banco de horas; 
 Exigir um melhor acompanhamento dos trabalhadores depois de acidentes de trabalho; 
 Exigir a reposição do pagamento de diferencial de acidentes de trabalho;   
 Exigir o pagamento do subsídio de deslocação para os trabalhadores que foram da Povoa para 

Alverca; 
 A redução e regulação dos horários de trabalho pelo menos para metade dos existentes; 
 Exigir aumentos salariais justos e iguais para todos. 

 

Estas vão ser algumas das nossas batalhas para o ano de 2015, mas virão muito mais e estaremos sempre 
disponíveis para ajudar todos os colegas que necessitarem. Esperamos a ajuda de todos os trabalhadores 
da STEF na concretização dos nossos objetivos, que passam somente para melhorar as condições de 
trabalho 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 2015. 
 

Lisboa, 17 de Dezembro de 2014 
 

O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
A Comissão Sindical da STEF afecta ao Sindicato SINDETELCO 


