
O STEC celebra este ano o seu 20º aniversário.  
Desde a sua assembleia de constituição em 24 de Novembro de 2001, em que 
um grupo de entusiastas deu os primeiros passos desta, já longa, caminhada, 
até ao presente, há uma história para contar, história que é de todos e que a 
todos deve envolver.

Os 20 anos de vida deste sindicato têm sido uma luta permanente pela conquista e salvaguarda de 
direitos dos trabalhadores. Como tudo o que nasce de novo, não foi fácil dar os primeiros passos, consolidar 
e construir um capital de confiança que transportou este projeto para o lugar que hoje ocupa no universo 
dos trabalhadores do Grupo CGD.

Respondendo aos desafios com que tem vindo a ser confrontado, o STEC assume-se hoje, de forma clara, 
como o sindicato mais representativo do setor, dentro do Grupo CGD. O STEC é hoje, para a generalidade 
dos seus sócios e mesmo para os trabalhadores não associados, um farol de confiança, um porto de abrigo, 
para todos os que acreditam que vale a pena unir esforços e lutar, na defesa dos nossos direitos.

Para assinalar estes 20 anos de percurso comum, estão previstas, ao longo do ano, algumas iniciativas 
que, estando em preparação, a seu tempo irão sendo divulgadas. Estaremos presentes em diversas 
frentes de organização e luta, trazendo ao de cima a nossa voz, para lembrar quem somos, o 
que queremos e que, acima de tudo, exigimos respeito, dignidade e uma justa recompensa pelo 
esforço de todos os dias. 

Procurando envolver todos os sócios nestas comemorações dos 20 anos do STEC, queremos lançar um 
desafio a todos, de forma a encontrarmos uma frase que possa sintetizar estes 20 anos de luta. 
Para tal iremos organizar um Concurso de Ideias, para escolha da mensagem que irá dar corpo a vários 
materiais gráficos a usar pelo sindicato, até ao final de 2021 - comunicados, cartazes, folhetos, mensagens 
de áudio, multimédia, etc. 

Consulta o regulamento no website do STEC. Apelamos à vossa participação.

É neste contexto de celebração de um caminho percorrido, que queremos fazer passar a mensagem de que 
estamos cá e que contamos com todos para traçar o futuro. Abertos a um diálogo sério e construtivo mas 
dispostos a combater contra todos aqueles, que, com poder e “bem instalados”, seguidores de uma cartilha 
neoliberal desenfreada, subtil e venenosa, procuram matar os sonhos dos que acreditam que é possível 
trabalhar e viver dignamente com o fruto do seu trabalho.

Nós não o permitiremos!
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A Direção

Contamos ConvosCo – Contem sempre Com o steC

STEC - 20 ANOS
A LUTAR POR UM
FUTURO MELHOR 

concurso de ideias

concurso de ideias
- encontra uma frase -

http://stec.pt/uploads/informacao/2021/comunicados/regulamento_concurso-de-ideias_stec.pdf

