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A TODOS OS TRABALHADORES
DA STEF PORTUGAL

/SN/2017

A Comissão Sindical da STEF Portugal vem comunicar aos trabalhadores as diversas questões
laborais que estão a afetar o dia-a-dia dos trabalhadores da STEF Portugal.
Alertamos para a situação em que alguns chefes de equipa estão a exigir aos trabalhadores
que compensem as horas em divida. ATENÇÃO, esta exigência é ilegal.
O nosso CCT diz na Cláusula 39.ª “Não serão considerados como faltas os atrasos na hora de
entradas inferiores a quinze minutos, desde que não excedam uma hora por mês”, não
estando mencionado nunca a compensação de horas. Desta forma aconselhamos que, caso
sejam interpolados pelas vossas chefias sobre este tema, comuniquem de imediato aos
representantes sindicais.
A Comissão Sindical no passado dia 7 de Junho, na reunião mensal com a direção da STEF,
alertou a direção para a falta de concursos internos para preencher funções, em que a
empresa está a recrutar fora, com anúncios online. Relembrámos a direção que existe um
acordo entre a Direção da STEF Portugal e a Comissão Sindical para a exigência de abertura
de concursos internos nestes casos. A direção informou que iria abrir os concursos internos
em todas as plataformas.
Na reunião acima referida, alertámos também a direção da STEF para a designação na
categoria profissional de coordenador, que está a ser colocada a alguns trabalhadores e que
é inexistente no CEE aplicável. Solicitámos à direção que altere a categoria profissional dos
mesmos para uma categoria referente às suas funções.
Pedimos também que seja facultado, aos trabalhadores que
laboram nas câmaras de congelado, equipamento adequado
para laborar em temperaturas adversas, como roupa de
segunda pele (roupa térmica), luvas de congelado, botas de
congelado, gorros passa montanha, etc. Sabemos que pelo
menos na STEF Alenquer estas condições não existem.
Esperamos que a empresa cumpra com estas reivindicações. Caso isso não aconteça faremos
imediatamente uma denúncia à ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho).

Em relação aos colegas do trabalho temporário, alertámos a direção para alguns tratamentos
intoleráveis por parte das chefias. Sobre este tema gostaríamos de comunicar aos nossos
colegas em trabalho temporário que não vamos deixar que sejam tratados com falta de
respeito e contra o estipulado na lei.
A direção afirmou que vai comunicar a todas as chefias, que os trabalhadores temporários
têm os mesmos direitos que os trabalhadores dos quadros, e que terão que ser tratados de
igual forma. Gostaríamos que esta intenção por parte da empresa seja colocada em prática
e não fique apenas no campo das intenções.
Neste quadro também solicitámos à empresa que coloque trabalhadores temporários no
quadro da empresa, o que já aconteceu no mês de Junho com 7 trabalhadores, mas
continuamos a achar insuficiente para as necessidades.
Em relação às áreas comuns na Povoa de Santa Iria (Balneários, casas de banho, refeitório e
salas de pausa), a direção comunicou-nos que irá fazer obras de melhoramentos no próximo
mês, porque as condições atuais são muito precárias.
Na passada semana foi-nos comunicado que a empresa está a utilizar a sala de pausa dos
trabalhadores que laboram nas camaras congelado e refrigerado para realizar reuniões ou
formações, porque a sala de formação está ocupada com um cliente. Tal situação é
completamente INACEITÁVEL, e já comunicamos a empresa que, a sala de pausa foi uma
conquista dos trabalhadores para poderem recuperar de temperaturas adversas, e que não
vamos tolerar mais situações destas.
Em relação à plataforma de Alverca, a Comissão Sindical foi informada pela direção que a
STEF vai continuar nas instalações pelo menos até ao fim do presente ano. De qualquer forma
já enviámos comunicação à direção a solicitar condições de trabalho dignas para os
trabalhadores que permanecerem nas instalações, como chuveiros, refeitório com microondas e frigorifico, casas de banho, ar condicionado, troca de EPI´S, etc. Caso estas condições
não existam, solicitamos a todos os trabalhadores que informem os seus representantes para
podermos atuar.
Solicitamos aos nossos associados que preencham o documento de “Atualização de dados”
que o nosso sindicato enviou para casa de cada sócio. Caso queiram podem entregar os
mesmos aos vossos delegados sindicais na empresa. Esta “Atualização de dados” serve
também para escolher a forma que queremos para votar nas próximas eleições do nosso
sindicato, que se irão realizar previsivelmente no mês de Setembro.
Nas próximas semanas realizaremos plenários para debater estes e outros problemas que
afetam os trabalhadores, para que juntos os possamos resolver.

Juntos venceremos sempre em defesa
dos direitos dos trabalhadores!
Lisboa, 24 de Junho 2021
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