
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Já se iniciaram as negociações da Tabela Salarial 2015 aplicável a todos os trabalhadores da STEF.  
 

A nossa proposta de aumentos salariais para 2015 foi debatida e decidida em Plenário de Trabalhadores 
na STEF Portugal, no passado dia 12 de Fevereiro, e posteriormente levada à direção dos Recursos 
Humanos da STEF Portugal para uma discussão séria e honesta.  
 

A proposta de aumentos salariais que apresentámos à empresa foi a seguinte: 
 

 Salário mínimo praticado na STEF Portugal:  540€ 
 Aumento de 2% com mínimo de 15€ 
 Subsídio de frio: 0,50 cêntimos diários 
 Subsídio de alimentação: 0,50 cêntimos diários 
 

A Direção de Recursos Humanos ficou de apreciar a nossa proposta e dar resposta às nossas revindicações 
numa próxima reunião com o Secretariado Nacional do SINDETELCO e a Comissão Sindical. 
 

Entretanto na reunião seguinte a DRH da STEF apresentou a sua proposta de aumentos salariais de 5€ 
mensais, não tendo apresentado qualquer proposta para os subsídios. Ficámos de avaliar a proposta e 
possivelmente fazer uma contra proposta, mas rejeitando de imediato o aumento apresentado pela 
direção da empresa. 
 

Depois de muitas tentativas sem sucesso de contactar a direção dos recursos humanos da STEF de forma a 
apresentarmos a nossa contra proposta, conseguimos finalmente o contacto passado uma semana, tendo 
a direção da empresa mantido a sua posição irredutível de aumentos salariais de 5€, mesmo depois de 
toda a nossa argumentação. Estamos a fazer todos os esforços para encontrar uma solução que seja justa 
para os trabalhadores da STEF Portugal, que passa por um aumento sério e honesto, que premeie o seu 
esforço e dedicação à empresa. 
 

Temos conversado com outras organizações sindicais existentes no grupo STEF na Europa de forma a 
encontrarmos uma solução para o problema, que poderá passar por várias formas de protesto.  
 

Tudo faremos para defender os direitos dos trabalhadores da STEF Portugal, inclusive tentaremos uma vez 
mais, na base do diálogo, abordar a direção da STEF em relação a temas como a marcação de férias, o 
cumprimento do contrato coletivo de trabalho, o pagamento de feriados a 200%, segurança no trabalho, 
melhores condições de descongelação dos trabalhadores que laboram nas camaras de frio e um 
aumento salarial justo.  
 

Iremos nas próximas semanas desenvolver Plenários de Trabalhadores no sentido de informar todos os 
trabalhadores sobre todas estas matérias. 
 

Continuamos disponíveis para o esclarecimento de todas as dúvidas existentes através dos canais 
habituais. 
 

Lisboa, 20 de Março de 2015                                                             O Secretariado Nacional do SINDETELCO 
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