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COMUNICADO 15/SN/2020

AOS TRABALHADORES DA STEF PORTUGAL
LAYOFF, PRÉMIOS, COVID-19 E OUTROS ASSUNTOS QUE
MERECEM ESCLARECIMENTOS

/SN/2017

Tendo em conta a situação atual, a Comissão Sindical considera inaceitável a política seguida
pela direção da empresa na forma como tem tratado os trabalhadores como meros números,
esquecendo-se que se tratam de pessoas com preocupações, obrigações e família.
Não é de todo aceitável que a empresa tenha 55 trabalhadores em Lay-Off e, mesmo assim,
imponha aos trabalhadores um esforço acrescido durante as 8 horas de trabalho,
aumentando os valores da produção diária que existiam, e pedindo horas extraordinárias,
que em alguns casos chega a mais de 4 horas extraordinárias por dia.
Só podemos encarar esta situação como aproveitamento, tanto a nível da Segurança Social
como dos trabalhadores a quem são solicitadas horas extraordinárias, sabendo que como é
evidente que é mais barato á empresa pagar horas extras (devido ao baixo nível salarial) do
que fazer regressar trabalhadores que estão em Lay-Off.
Temos inclusive conhecimento que, na plataforma da STEF Porto, em vez de fazerem
regressar os colegas que estão em Lay-Off, contratam empresas de prestação de serviço para
fazer a preparação. A Comissão Sindical já denunciou esta situação a ACT, estamos a aguardar
resposta.
Outro tema com o qual não nos conformamos é a discriminação dos trabalhadores da STEF
Portugal relativamente ao prémio de 300€ autorizado pela direção do grupo e que a direção
resolveu fazer “orelhas moucas“ e dar aos trabalhadores Portugueses “migalhas” de 120€ de
uma só vez. Isto quando no resto da Europa, na maioria dos países, as direções deram aos
trabalhadores de 15 março a 11 de maio, 300€ por mês.
Não nos conformamos porque não podemos aceitar que dentro de um Grupo a direção faça
distinção entre trabalhadores, existindo trabalhadores de 1º e de 2º. NÃO ACEITAMOS!
Continuamos á espera de uma explicação solicitada á direção sobre o prémio acima referido
mas a resposta tarda em chegar.
Em relação aos casos confirmados de Covid 19 na STEF Portugal a direção da empresa teve e
tem tido, uma conduta passiva em relação a segurança dos trabalhadores, não isolando os
casos positivos e não solicitando testes aos trabalhadores que tiveram contacto direto com

os afetados. Inclusive se não fosse a persistência da Comissão Sindical juntamente com os
representantes de SST e Comissão de Trabalhadores, com denuncias diárias sobre o não
cumprimento com as regras de higiene e segurança em todas as plataformas da STEF
Portugal, possivelmente estaríamos bem piores.
A Comissão Sindical fez denuncia a Direccão Geral de Saúde (DGS) e à Autoridade para as
Condições de Trabalho (ACT) sobre esta situação, e estamos a aguardar resposta, mas a
primeira medida da DGS será fazer testes aos trabalhadores que estiveram em contacto com
o último colega que deu positivo.
Não podemos deixar de constatar que foram feitos 6 lugares de estacionamento para a
direção da STEF Portugal no parque de estacionamento que os trabalhadores da STEF
Portugal dispõem para estacionar as suas viaturas, com lugares super apertados, onde
dificilmente não abrimos as portas sem bater noutros carros.
O parque tem um número de lugares insuficiente para os trabalhadores que temos a laborar
na plataforma da Povoa de Santa Iria (excecionando esta altura especial). Este é o tipo de
comportamentos que demonstra que a direção da empresa olha para os trabalhadores como
meros números sem qualquer tipo de direitos e importância. Pelo menos sugerimos que
possam fazer um estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, para parecer
menos aristocrata e mais social.
Em relação à nova plataforma da STEF Portugal comunicamos que já tivemos algumas
reuniões para negociar os valores da deslocação, e marcaremos um plenário de
trabalhadores se possível no mês de junho para comunicarmos a proposta da direção da
empresa, e decidirmos o que fazer nesta matéria.
Aproveitamos para esclarecer o que tem sido erradamente comunicado pela DRH da STEF
Portugal em relação ao pagamento de dias de trabalho em dia feriado ou dia de descanso
obrigatório.
Cláusula 50.ª (Remuneração do trabalho em dias de descanso semanal ou feriados)
1. O trabalho prestado em dias de descanso semanal, obrigatório ou complementar
ou em feriado é pago em dobro do valor dia, independentemente do concreto
número de horas de trabalho prestado.
A DRH tem vindo a mencionar que quem faz uma hora extra no dia de feriado ou dia de
descanso obrigatório, terá 2 dias de compensação e será pago a triplicar. Atenção não
corresponde à verdade conforme exposto no CCT aplicável à STEF Portugal.
Em caso de dúvida consulta um delegado ou dirigente sindical, estamos disponíveis com
sempre.
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