
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

STEF PORTUGAL 
OS TRABALHADORES NÃO SÃO NÚMEROS! 

 

Tendo em conta o contexto pandémico em que vivemos, a Comissão Sindical considera 
inaceitável a política seguida pela direção da STEF Portugal, na forma como tem tratado os 
trabalhadores como meros números, esquecendo-se que se tratam de pessoas com 
preocupações, obrigações e família. 
 
No início da pandemia, e com vários casos de Covid 19 detetados na STEF Portugal, a direção 
da empresa tentou a todo o custo defender as questões financeiras e económicas em 
detrimento saúde e segurança dos trabalhadores. Se não fosse esta Comissão, juntamente 
com outros representantes dos trabalhadores existentes na empresa, através de denúncias 
à comunicação social, a situação poderia ter sido devastadora para os trabalhadores.  
 
À primeira oportunidade a direção da STEF Portugal colocou logo 60 trabalhadores em Lay-
Off, mesmo sabendo que este sistema colocaria os mesmos em situação de desespero devido 
à redução salarial. 
 
Na STEF do Porto os trabalhadores são tratados, pela direção tirana da plataforma, como se 
não houvessem leis que os defendessem. E tudo isto com o conhecimento e apoio do diretor 
geral da STEF Portugal. São tratados como números, perseguidos para aceitar ilegalmente 
posições da direção, enxovalhados e enganados pelo medo, mas não estão sozinhos, porque 
esta Comissão fará tudo o que estiver ao seu alcance em sua defesa. 
 
O próprio grupo trata os trabalhadores da STEF Portugal como trabalhadores de segunda. 
Distribuiu 300€ por mês a todos os trabalhadores dos outros países onde existe o grupo 
STEF, mas em Portugal permitiu que a direção não cumprisse estes valores e distribuísse 
migalhas a quem trabalhou diariamente com o risco a bater à porta. 
 
As formações que a empresa está obrigada, por lei, a ministrar a todos os trabalhadores, 
continuam a não existir. Mas os seus “amigos” têm sempre as suas formações. Na semana 
passada a empresa distribuiu um documento em Alverca para ser assinado pelos 
trabalhadores que realizaram uma sessão de informação, em que estava escrito que estavam 
a realizar uma sessão de formação, tentando enganar os trabalhadores e contornando a lei: 
VERGONHOSO! 
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A direção diz que somos todos iguais mas a direção da empresa tem um seguro de saúde 
diferente dos restantes trabalhadores: tem direito a estomatologia e óculos, a direção tem 
lugares privativos em todos os parques nas plataformas e os trabalhadores do Porto nem 
lugares têm e os da Póvoa têm lugares em que mal cabe um carro. A frota de viaturas da 
Direção, essa continua a aumentar! E eles dizem que somos todos iguais.   
 
O ano de 2020 foi terrível e não merecíamos ou precisávamos que a empresa ainda fosse 
mais “inimiga” dos trabalhadores, com tentativas de despedimento, perseguições para 
mudanças de horário de trabalho ou horários desfasados, tentativa de imposição de tempo 
de permanência nas câmaras de congelado, precariedade laboral com a não renovação de 
contratos e com a contratação em “massa” de trabalhadores de empresas de trabalho 
temporário, sem hipótese de passar a contrato, a continuação de promoção dos “amigos” 
não abrindo concursos internos, entre outras barbaridades que esta direção tem praticado o 
que nos deixa muito preocupados com o futuro. 
 
Esta direção tem em mente um projeto de redução em massa do número de trabalhadores 
efetivos para poderem contratar trabalhadores temporários, e poderem desta forma 
manipular a seu belo prazer os trabalhadores e equipas. 
 
Estamos atentos e não deixaremos que tal aconteça. Nas próximas semanas realizaremos 
Plenários para debater estes e outros problemas que afetam os trabalhadores e para que 
juntos os possamos resolver. 
  

JUNTOS VENCEREMOS NA DEFESA DOS 
DIREITOS DOS TRABALHADORES! 

 
Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos os trabalhadores da STEF Portugal e suas 
famílias umas Festas Felizes na companhia dos quem mais amam.  
 

 
 
 
Póvoa de Santa Iria, 15 de Dezembro de 2020                                                     A Comissão Sindical do SINDETELCO  


