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IMPORTANTE VITÓRIA  
DOS TRABALHADORES E DO DIÁLOGO SOCIAL! 

 

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA! 
CAMARADA  
 
Sim, colega, foi uma importante VITÓRIA! da Classe Trabalhadora e do Dialogo Social o resultado da nossa 
Jornada de Luta que estava convocada parar o passado dia 10 de Agosto! 
Efectivamente, porque a EUROMEX compreendeu que os trabalhadores tinham razão, solucionou o problema 
laboral que existia antes de se concretizar a Jornada de Luta e, por isso, ela não se realizou! 
De facto, quando temos razão, estamos totalmente disponíveis para lutar pelos nossos objectivos – e a 
empresa percebeu isso e, numa tentativa de evitar a realização da Greve e da Concentração, que estavam 
agendadas para o passado dia 10 de Agosto, propôs a realização de uma reunião com a Direcção Nacional do 
STAD, que foi imediatamente aceite e teve lugar no passado dia 9 de Agosto na Delegação Regional no Porto 
do nosso Sindicato. 
Após um debate forte e duro entre o STAD e a EUROMEX, esta apresentou uma proposta para resolver o 
problema dos trabalhadores, não só aquele que estava na origem do pré-aviso de greve – que era o respeito e 
a aplicação do MAPA de FÈRIAS - mas também referente à melhoria das condições remuneratórias dos 
trabalhadores dos STCP. 
COLEGA  
A EUROMEX apresentou na reunião a seguinte 

PROPOSTA 
“1) FÉRIAS - a empresa propôs que, para além dos trabalhadores que já estavam a gozar ferias, iniciem ferias 
mais sete trabalhadores no período compreendido entre 15 e 31 de Agosto e mais sete no período 
compreendido entre 1 de Setembro e 15 de Setembro; 



2) MATÉRIAS SALARIAIS - a empresa comprometeu-se a negociar com o STAD, para os trabalhadores dos 
STCP, o aumento do salário base, do subsidio de alimentação e o pagamento do trabalho nocturno e o 
respectivo período em vigor no CCT-STAD, a partir da altura que tenha a garantia que se mantêm nos STCP, 
isto é, 01/09/2012.” 
Perante esta proposta, o STAD reuniu imediatamente com os trabalhadores Plenários nos dois locais de 
trabalho para que estes decidissem quer acerca da PROPOSTA DA EUROMEX quer sobre a continuação, ou 
não, da GREVE e da CONCENTRAÇÃO marcada para dia 10. 
Estes Plenários tiveram uma participação massiva da Classe Trabalhadora, que fez uma forte discussão sobre 
a PROPOSTA DA EUROMEX tendo, no final, decidido democraticamente pela anulação da JORNADA DE LUTA 
do passado dia 10 de Agosto. 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
Sabemos que havia alguns trabalhadores que estavam disponíveis para fazer a GREVE e participar na 
CONCENTRAÇÃO mas o STAD tem toda a confiança que estes continuam disponíveis para lutar quando for 
preciso, aliás, como o têm feito no passado. Devemos salientar que, se não fosse o passado de LUTA dos 
trabalhadores e trabalhadoras dos STCP, os resultados finais não teriam sido estes. Recordamos que um dos 
benefícios adquiridos e que temos que valorizar totalmente foi a introdução logo no primeiro mês, pela 
EUROMEX, no salário base, da rubrica RET, o que, recordamos também, a CLIMEX se recusava a fazer. Por 
isto afirmamos convictamente que 

A LUTA COMPENSA - VALE A PENA LUTAR!  
CAMARADA  
 
Está assim, mais uma vez, provada a importância da UNIDADE, ORGANIZAÇÃO E LUTA DA CLASSE 
TRABALHADORA NO STAD, o Sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras do Sector das Limpezas 
Industriais! 
O STAD, quando é necessário LUTAR, mobiliza e dirige com força a LUTA!  
Mas, quando as empresas querem negociar e encontrar soluções construtivas para os problemas dos 
trabalhadores, o STAD negocia (com determinação e empenho) a melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores! Foi o que sucedeu agora com a EUROMEX – este é mais um exemplo altamente positivo da 
estratégia sindical do STAD! E o que agora sucedeu com a EUROMEX sucederá com todas as empresas que 
tiverem espírito de Diálogo Social! 
E será com esta estratégia e com este espírito de Diálogo Social que o STAD negociará novos salários e mais 
direitos com a EUROMEX (e com todas as restantes empresas)! Claro que, se a empresa não respeitar os 
compromissos agora assumidos, os trabalhadores não aceitarão e recomeçarão a LUTAR PELO RESPEITO 
DOS COMPROMISSOS E POR MELHORES SALARIOS E MAIS CONDIÇÕES DE VIDA!  

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, VENCEREMOS! 
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