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A      
A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  

 

ESABE NA LIMPEZA NA CP  
 

O STAD REUNIU COM A ESABE  
NO PASSADO DIA 30-07-2012: 

 RESULTADO, ZERO!!! 
 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!!! 
 

PORQUE A ESABE CONTINUA 
A NÃO RESOLVER OS PROBLEMAS LABORAIS QUE CRIOU! 

 

ISTO NÃO PODE SER – TRABALHAR SEM RECEBER!! 
 

CAMARADA 
 

Nesta reunião, a ESABE continuou a não assumir o compromisso que irá cumprir a Lei, o 
Contrato Colectivo de Trabalho e acabar com as ilegalidades que está a praticar e que estão a 
prejudicar seriamente a Classe Trabalhadora! O STAD, perante a continuação da falta de respeito 
por quem trabalha e a legalidade, exigiu a reposição imediata da LEI, isto é: 

 

• A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE TODAS AS COMPONENTES REMUNERATÓRIAS 
QUE FORAM TIRADAS ILEGALMENTE PELA ESABE DESDE O MÊS DE MAIO; 

• CUMPRIMENTO IMEDIATO DO PLANO DE FÉRIAS AFIXADO EM ABRIL; 

• O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS; 

• COMPROMISSO DO CUMPRIMENTO DA LEI E DO CCT FUTURAMENTE! 
 

Caso a ESABE continue a não cumprir a LEI e o CCT Limpeza, A LUTA CONTINUA!! 
 



COLEGA  
 

Sim, camarada, a luta vai continuar com o recurso a todos os meios legais ao dispor da 
Classe Trabalhadora para que a ESABE cumpra com a LEI e respeite os trabalhadores. Sim 
exigimos respeito porque o que a ESABE está a fazer é servir-se do dinheiro das nossas 
remunerações para compensar o mau negócio que fez – se existem incompetências dentro da 
ESABE, o problema é da Administração e não dos trabalhadores!!! 

Assim, o STAD, para tentar encontrar soluções que ponham fim urgentemente a estas 
ilegalidades e imoralidades praticadas pela ESABE, já tomou as seguintes iniciativas:  

• Solicitou uma reunião ao Ministério do Trabalho; 

• Requereu a intervenção urgente da ACT (antiga IGT) que, de novo, foi contactada pelo 
STAD no dia 30-07-2012 e informou que iria actuar rapidamente; 

• Solicitou reuniões aos Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica para expor a 
situação dramática dos trabalhadores derivada das ilegalidades praticadas pela ESABE.  
Até ao momento, o STAD já foi recebido pelo Grupo Parlamentar do CDS que, apesar de 

nos informar que estas são matérias laborais e, por isso, nada podia fazer, ficou muito 
surpreendido e afirmou que iria interrogar a Administração da CP sobre esta situação.  
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA  
 

Sabemos que alguns trabalhadores já vivem com problemas graves e dramáticos! De facto, 
ao receberem somente o salário base, isto é, 485 €/mês, já há trabalhadores que têm sérias 
dificuldades em pagar a renda, a água, a luz e o gás, a comida e os transportes!!!  

A razão é clara: em média, estão a receber por mês menos cerca de 25 % de remuneração 
desde Maio já que a ESABE deixou ilegalmente de pagar o subsídio de transporte, o trabalho 
nocturno, o acréscimo de 16% de trabalho de turno, e outros acréscimos, incluindo o subsídio de 
alimentação que, desde Janeiro, também está a pagar de forma ilegal. 

Vejamos, como exemplo, o que está a acontecer com os trabalhadores que laboram no 
turno da noite que, em virtude da ESABE ter deixado ilegalmente de pagar o trabalho nocturno a 
30% e 50% passaram a receber menos cerca de 200€ mensalmente, só de trabalho nocturno, a 
que se tem que somar o subsídio de transporte que é, na generalidade, de 33.85€.  

HORAS A 50% = 151.66€ + HORAS A 30% = 54.60€ = TOTAL: 206.26€/MÊS = 42.52% DA 
REMUNERAÇÃO MENSAL- ISTO NÃO PODE SER, TRABALHAR SEM RECEBER !! 

 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!  
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