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AOS TRABALHADORES DA STEF PORTUGAL

Balanço Sindical 2021

/SN/2017

Chegámos a mais um termo de ano, e como tem sido hábito a Comissão Sindical transmite a todos
os Trabalhadores da STEF Portugal o balanço do ano 2021.
Através da constante organização dos Trabalhadores na sindicalização, na presença em Plenários,
temos conseguido que a empresa aborde os assuntos referente aos direitos dos Trabalhadores de
uma maneira diferente, uma abordagem mais transparente, negocial, bem mais fácil que no
passado. Reconhecemos isso à atual direção.
Este ano de 2021 foi mais um ano difícil devido à situação pandémica, mas soubemo-nos adaptar e
continuar a fazer o nosso trabalho de ligação e esclarecimento dos nossos associados, e em todos
os locais de trabalho das plataformas STEF Portugal.
No mês de Novembro realizaram-se as eleições do nosso Sindicato, em que os trabalhadores
votaram via email ou telemóvel (online), da forma que achavam melhor, para a composição da nova
direção do Sindetelco.
Nesta nova Direção a representatividade dos trabalhadores da STEF Portugal vai ser significativa,
com 3 dirigentes sindicais no Secretariado Nacional e mais 4 dirigentes no Conselho Geral,
demonstrativo da importância da sindicalização dos trabalhadores da STEF Portugal dentro do nosso
Sindicato.
Ainda no decorrer de Dezembro faremos as eleições de delegados sindicais em todas as plataformas
da STEF Portugal.
Devido ao bom número de sindicalização, nesta votação poderemos eleger 6 Delegados Sindicais
efetivos e mais 6 suplentes.

No passado dia 9 de Dezembro realizámos a ultima reunião com a direção da STEF Portugal para
negociação dos aumentos salariais.
A Comissão Sindical começou estas reuniões de negociação dos aumentos, depois da realização dos
plenários de trabalhadores, onde que ficou decidido que levaríamos para as reuniões uma proposta
de 40€ de aumento no salário para todos, e mais uma proposta de diferenciação do subsídio de
frio entre trabalho nas camaras de congelado e refrigerado.
Durante esta semana realizaremos plenários de trabalhadores para apresentação da proposta da
direção da STEF Portugal e os trabalhadores votarem a aceitação ou rejeição da mesma.
Contamos com a presença de todos:
✓ 14 Dezembro na Póvoa dia e noite;
✓ 15 Dezembro em Alenquer dia e noite;
✓ 17 Novembro no Porto dia noite e dia;
O próximo ano será um ano difícil mas com a ajuda de todos conseguiremos os nossos objetivos,
que passam por:
✓ Diminuir a taxa de precariedade na STEF Portugal.
✓ Entrada para os quadros da STEF de vários trabalhadores.
✓ Assegurar formação profissional de 36 horas anuais para cada trabalhador.
✓ Melhorias no seguro de saúde.
Não foi um ano perfeito, contudo a Comissão Sindical e os trabalhadores sabem que as mudanças
necessárias não acontecem de um dia para o outro, elas fazem-se com continuidade.

A Comissão Sindical aproveita para desejar a todos umas Boas Festas com saúde.
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