
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
 

de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas,  e 

ACTIVIDADES DIVERSAS 
(Antigo Sindicato dos Contínuos e Porteiros, fundado em 1/11/41)  STAD 

SEDE NACIONAL: RUA de S. Paulo, Nº 12 -1º -1200-428 LISBOA - Tlfs: 21-3463756  21-3475596/9 / Fax: 21-3475590 
Correio - email - stad_nacional@stad.pt  Página www.stad.pt 

 

FILIADO: 
Em Portugal, na CGTP – IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL 

 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

 IBERLIM 
A IBERLIM ANDA A COLOCAR COMUNICADOS  

NOS LOCAIS DE TRABALHO A EXIGIR DINHEIRO  
AOS TRABALHADORES PARA DESCONTAR AS 

QUOTAS DO STAD – ISTO É ILEGAL!  
 

NINGUÉM DEVE ACREDITAR NOS COMUNICADOS DA IBERLIM 
NEM ASSINAR QUALQUER PAPEL  

PORQUE A EMPRESA NÃO É DE CONFIANÇA!!! 
CONTRA AS ILEGALIDADES E AS MENTIRAS DA 

IBERLIM, O STAD VAI ACTUAR!  
A LUTA CONTINUA–VENCEREMOS! 

COLEGA 
 

 A IBERLIM colocou em vários locais de trabalho comunicados a informar que, se os 
trabalhadores querem que a sua quota sindical seja descontada pela empresa, devem pagar 
1.50euros mensais (para além da própria quota sindical) – ISTO É TOTALMENTE ILEGAL!  

A Constituição da Republica estipula que existe Liberdade Sindical; a Lei do Trabalho 
afirma que as empresas são obrigadas a fazer o desconto se os trabalhadores afirmarem que 
querem descontar a sua quota sindical; o Contrato Colectivo de Trabalho estipula que as 
empresas têm o dever de descontar as quotas do sindicato desde que o trabalhador assine 
uma declaração! E é isto que todos os sócios do STAD fazem para que a IBERLIM faça o 
desconto da quota sindical e, em seguida, a envie para o sindicato – e isto é legal! 



COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
Por isto, este comunicado da IBERLIM é mentiroso! Porquê que a IBERLIM fez este 

comunicado? 
Porque a IBERLIM quer tentar destruir o STAD! O STAD é a organização de unidade e 

de defesa dos interesses da Classe Trabalhadora, que luta em todos os locais e por todos os 
meios pelos direitos e os salários e contra as maldades, as ilegalidades, as mentiras e a 
repressão praticadas pela IBERLIM! 

Porque o STAD defende totalmente os trabalhadores e não verga perante a IBERLIM é 
que a empresa tem um ódio tão grande ao sindicato e está sempre a tentar destrui-lo. È 
porque o STAD é dos trabalhadores e estes confiam completamente nele é que esta lhe tem 
tanta raiva e tenta destrui-lo! MAS A IBERLIM JAMAIS VAI CONSEGUIR DESTRUIR O STAD! 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 Ninguém deve acreditar no comunicado da IBERLIM nem deve nem tem que pagar 
nada para que a empresa seja obrigada a descontar a sua quota sindical – o STAD vai actuar 
mais uma vez contra esta mentira e ilegalidade da IBERLIM para que a verdade, a legalidade 
democrática e a liberdade sindical exista dentro da empresa! 

Por outro lado, se a IBERLIM entregar quaisquer papeis, o trabalhador não deve 
assinar nenhum papel entregue pela IBERLIM!!! Seja qual for o papel ou documento que a 
IBERLIM entregue para assinar, nenhum trabalhador e trabalhadora deve assinar – A 
IBERLIM NÃO É DE CONFIANÇA E SÓ QUER FAZER MAL Á CLASSE TRABALHADORA E AO 
STAD!!!  

A IBERLIM actua com mentira, com repressão, com intimidação, com violência verbal, 
através do autoritarismo de vários agentes que coloca em alguns locais de trabalho. Estas 
más práticas da IBERLIM criam um ambiente de uma enorme carga psicológica negativa e de 
excesso de trabalho, que é o que todos os trabalhadores e trabalhadoras desta empresa se 
queixam – e isso é TERRORISMO SOCIAL! Mas, não só a IBERLIM não nos verga como 
continuamos a ter confiança no presente e no futuro porque,  

A LUTA CONTINUA E, CONTRA O TERRORISMO SOCIAL E AS 
MENTIRAS DA IBERLIM, VENCEREMOS! 

 

NINGUÉM DEVE ACREDITAR NOS COMUNICADOS 
DA IBERLIM PORQUE ELA NÃO É DE CONFIANÇA!!! 
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