
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO e a Comissão Sindical representante dos trabalhadores da STEF 
saúda os trabalhadores, particularmente aqueles que, com muita coragem, determinação e sacrifícios 
pessoais, para si e para as suas famílias, exerceram o direito á Greve. 
 
Demos expressão a uma enorme indignação e protesto face à postura que a empresa tem assumido, na 
constante desvalorização do trabalho, incumprimento do Contrato Coletivo, precariedade dos locais de 
trabalho, falta de respeito pelos trabalhadores, baixos salários, entre muitos outros pontos. 
 
Esta luta foi também uma afirmação de futuro, exigindo aumentos salariais justos e o pagamento de horas 
em dia de feriado de forma a cumprir o estabelecido no nosso Contrato Coletivo de Trabalho e na lei. 
 
A Comissão Sindical manifesta também a sua solidariedade a todos os que, estando de acordo com as 
razões da Greve, não puderam exercer esse direito, por fortíssimos condicionalismos, desde a 
precariedade, às ameaças de desemprego. 
 
A Greve atingiu com grande impacto todos os sectores da empresa com uma adesão espetacular, 
demonstrativa do desagrado que os trabalhadores têm para as situações de incumprimento por parte desta 
Direcção.  
 
As razoes de marcação de uma Greve deverão ser sempre decididas como último recurso, seja porque 
faltou um diálogo construtivo, ou em incumprimento de matérias relacionadas com o direito dos 
trabalhadores, ou por graves situações de falta de respeito pelas pessoas, etc.  
 
A Greve decretada por esta Comissão Sindical no passado dia 30 de Abril teve como pano de fundo todos 
os pontos acima indicados e não houve da nossa parte nenhum abandono das negociações, porque nestas 
matérias não há nada para negociar, apenas poderá haver por parte de todos os envolvidos o seu 
cumprimento, o cumprimento da lei e da boa educação.  
 

                                                                                                COMUNICADO 24/SN/2015 



A Comissão Sindical estará sempre disponível para debater pontos de vista, negociar, dialogar, mas não 
pode negociar o que não é negociável: o não cumprimento da lei. 
 
A Greve é e sempre será um recurso legítimo na defesa ou conquista dos direitos dos trabalhadores.  
Fazer Greve e uma demonstração de cidadania, responsabilidade, partilha, cooperação, e acima de tudo 
de defesa dos direitos. Foi na luta e na união das pessoas e trabalhadores, que foram conquistados 
direitos fundamentais da democracia mundial, como o direito ao voto, direito a liberdade, o direito de 
igualdade entre mulheres e homens, direito ao trabalho de 40 horas semanais, etc.  
 
Na STEF também foi desta forma que conquistámos: 
 

 o seguro de saúde; 
 o salário base de 510€ que desde 2010 é uma realidade na empresa; 
 a possibilidade de concorrer a concursos internos em que muitos trabalhadores puderem 

concorrer e passar a chefes ou operadores de máquinas; 
 a possibilidade de concluir o 9º e 12º ano dentro das instalações da empresa em horário de 

trabalho através das Novas Oportunidades; 
 o pagamento das horas noturnas a partir das 20 horas que apesar de estar no Contrato Coletivo de 

trabalho a Empresa não o cumpria; 
 a defesa de trabalhadores no seu posto de trabalho aquando da tentativa de despedimentos 

ilícitos; 
 o valor remuneratório das diuturnidades incluído no pagamento das horas extraordinárias.  

 
A decisão de fazer ou não fazer Greve é pessoal e deve ser respeitada seja qual for a decisão. Mas quem 
decidiu fazer greve exerceu um direito seu, legítimo, de coragem pelos tempos que correm e de muita 
responsabilidade.  
 
Desta forma solicitamos à Empresa que tente compreender o porquê de tão forte adesão à Greve.  
 
Exigimos o cumprimento da lei, dos direitos dos trabalhadores, do contracto Coletivo de Trabalho, de 
renumerações com justiça, de condições de segurança e saúde no trabalho aceitáveis, etc. Se todos estes 
pressupostos forem cumpridos, podem contar com esta Comissão Sindical para tudo. 
 

Manifestamos como sempre a disponibilidade para a via do diálogo com a Direcção, à semelhança do que 
fizemos por três vezes, por nossa iniciativa, nos dias antes da Greve e também a seguir à Greve. 
 

Sabemos que a luta não acaba aqui 
 

Sabemos que só de forma persistente, unidos e com 
coragem conseguiremos atingir os nossos objetivos de 

melhorar as nossas condições de trabalho. 
 
 

 
 

Lisboa, 14 de Maio 2015 
 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO                                                                                             A Comissão Sindical STEF 

JUNTOS VAMOS CONSEGUIR! 


