
AOS TRABALHADORES DA SOMINCOR/LUNDIN MINING 

O STIM, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, saúda os Trabalhadores da Somincor pela grandiosa 

luta desenvolvida durante o ano em curso. Esta luta, com recurso à greve, constituiu uma clara demonstração 

de coragem e determinação dos trabalhadores para alcançar os seus objetivos, nomeadamente: 

 Pelo fim do actual horário da mina, com implementação de horários humanizados; 

 Pela antecipação da idade da reforma dos trabalhadores adstritos às lavarias, pastefill, backfill e 

central de betão, com a Administração a financiar um plano de antecipação da idade da reforma 

para estes trabalhadores. 

 Pela reparação das discriminações aos trabalhadores que rejeitaram a laboração contínua, com a 

atribuição da progressão da sua carreira profissional e demais direitos que lhes foram sonegados 

pelo facto de terem optado por manter o seu horário;  

 Pela progressão nas carreiras, justa e adequada, com respeito pelo CCTV, nesta matéria e, sem 

prejuízo de outras progressões e valorizações mais favoráveis aos trabalhadores, em prática na 

empresa; 

 Pela justiça na atribuição dos prémios, com a separação do prémio de segurança do prémio de 

produção e a melhoria dos regulamentos para que volte a ser possível aos trabalhadores auferir, 

pelo menos, os valores praticados antes das alterações que, unilateralmente, a Administração 

introduziu; 

 Pelo fim da pressão e repressão sobre os trabalhadores, com formação das chefias tendo em vista o 

respeito pelos direitos laborais dos trabalhadores e pelo direito ao respeito pela sua dignidade e 

personalidade. 

 

 

 

GRANDE LUTA! 
GENTE DE CORAGEM E DETERMINAÇÃO! 



 

De nada vale à Administração prosseguir no caminho da mentira e da tentativa de 

deturpação dos factos: 

 Não há, nem nunca houve nenhum acordo ou pré-acordo, com o STIM, para 

aplicação de nenhum horário; 

 Apenas 17 trabalhadores estão disponíveis para aceitar o horário que a 

empresa pretende impor; 

 A resposta da Administração à proposta dos trabalhadores da Lavarias e 

outras áreas para antecipação da idade de reforma está muito aquém das 

reivindicações dos trabalhadores; 

 Às demais propostas dos trabalhadores, a resposta é, até ao momento, 

claramente insuficiente. 

A aposta na mentira e deturpação dos factos, traz-nos à memória o Ministro da 

propaganda nazi (que, em desespero, acabou por se suicidar…!) 

SOMOS GENTE DE VERDADE, SOMOS PELA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS…! 

O STIM REAFIRMA A SUA TOTAL DISPONIBILIDADE 

PARA A SOLUÇÃO NEGOCIADA DESTE CONFLITO! 

Desejamos BOAS FESTAS, a todos os trabalhadores e seus familiares e amigos! 

Com o reforço da Unidade e a firme determinação em continuar a nossa Luta, vamos 

fazer de 2018 um ano Melhor, mais Justo e Solidário.              

A LUTA CONTINUA! 
29 de Dezembro de 2017. 

 

A VERDADE  

 1º PASSO PARA A SOLUÇÃO! 


