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Chegamos a mais um fim do ano, e como tem sido habito fazemos um balanço do ano 2018.
Como bem se lembram começámos o ano 2018 em luta, com uma das maiores e melhores Greves que fizemos.
Demos expressão a uma enorme indignação, e protesto face às políticas que a empresa tinha assumido,
principalmente a não valorização profissional dos seus trabalhadores e a aposta na precariedade.
Através dessa luta, todos juntos conseguimos que a empresa abordasse os assuntos referente aos direitos dos
Trabalhadores duma maneira diferente, uma abordagem mais transparente, negocial, contudo sempre difícil.
Foi um ano de mudanças no nosso Contrato Coletivo de Trabalho, algumas positivas (revisão das tabelas
salariais com o devido incremento Salarial, aumento remuneratório das Diuturnidades), outras negativas
(diminuição remuneratória nos dias de feriado e folgas).
Foi um ano em que conseguimos, com a força dos trabalhadores, um dos maiores aumentos salariais da
história da STEF, aumento salarial de 25€, um salario mínimo de 650€ para operadores maquinas, de 640€ para
este ano para a área administrativa e aumento 15 cêntimos no subsídio de frio (este subsidio não era revisto já
há alguns anos).
Tivemos inseridos no processo da avaliação de desempenho aos Trabalhadores. Contudo nesse processo
encontramos inúmeras irregularidades e remetemos o assunto para a Comissão de Trabalhadores, conforme
votado em Plenário. Graças ao nosso alerta, a avaliação de desempenho estagnou e não foi incrementada na
Empresa de imediato.
Trabalhamos juntos com os representantes de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), resolvendo inúmeros
casos como o melhoramento da sala das máquinas, melhoramento do piso das camaras de Alverca, melhores
condições nos refeitórios em todas as plataformas, entre muitas mais. E com a comissão dos trabalhadores irá
haver uma sala de descanso com condições para os trabalhadores e travamos o processo da avaliação com
irregularidades.
2019 será um ano difícil mas com a ajuda de todos conseguiremos os nossos objetivos, que passam por:






Diminuir a taxa de precariedade na STEF;
A entrada para os quadros da STEF de vários trabalhadores;
Assegurar formação profissional de 36 horas anuais para cada trabalhador;
Melhoria do seguro de saúde;
Aumentos salariais dignos no ano de 2019;

Não foi um ano perfeito, contudo todos sabemos que as mudanças necessárias não acontecem de um dia para
o outro, elas fazem-se com continuidade.

APROVEITAMOS PARA DESEJAR A TODOS UM MAGNÍFICO ANO DE 2019.
Lisboa, 4 de Janeiro de 2019
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