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AUMENTOS SALARIAIS 2021

/SN/2017

Vimos por este meio comunicar a todos os trabalhadores o acordado com a direção da STEF Portugal
relativamente aos aumentos salariais para 2021.
A nossa primeira e única proposta foi a seguinte:
➢
➢
➢
➢

30€ Mensais no salario base;
5€ diário de subsídio de frio para quem labora no congelado;
4,50€ diário de subsídio de frio para quem labora no Cais;
4€ diário subsídio de frio para quem labora em refrigerado/administrativo.

Apresentámos esta proposta depois de consultarmos os trabalhadores em Plenários, realizados no final do
mês de Dezembro 2020 e que tiveram uma participação muito forte.
Não foi fácil o início das negociações salariais, devido ao discurso negativo da direção que argumentou que
o momento não seria o melhor para negociar aumentos, devido à atual situação do Covid 19.
Mas à quarta reunião conseguimos chegar a um entendimento: 30€
mais nenhuma das parcelas remunerativas.

no salário base, sem mexer em

Como costuma ser habitual neste tipo de decisões, fazemos sempre Plenários para os trabalhadores
decidirem se estão de acordo com o acertado com a direção da STEF. Infelizmente este ano foi impossível
devido ao “estado de confinamento” a que estamos sujeitos, o qual não nos deixa reunir em grupo.
Desta forma a Comissão Sindical e depois de consultar e ouvir vários trabalhadores, decidiu pela primeira
vez em quase 20 anos, aceitar o acordado com a direção da STEF, sem realizar Plenários.
Esperamos que compreendam a nossa posição que foi tomada de consciência e porque o aumento do salário
base em 30€ foi conseguido.
A todos agradecemos a participação nos Plenários de Dezembro que foram cruciais para uma demonstração
de união e de força dos Trabalhadores.

Juntos somos mais fortes!
Lisboa, 4 de Março 2021
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