
 

 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DAS 

 

LIMPEZAS INDUSTRIAIS 

 

OS PATRÕES E O GOVERNO DO PSD/CDS  
QUEREM-NOS EXPLORAR AINDA MAIS: 

 

• VIOLAM OS NOSSOS DIREITOS; 
• RECUSAM AUMENTAR OS SALÁRIOS; 
• BOICOTAM A REVISÃO DO CONTRATO; 
• QUEREM ACABAR COM O CONTRATO! 

 

MAS O NOSSO CONTRATO COLECTIVO CONTINUA VÁLIDO  
E OS NOSSOS DIREITOS NÃO ACABARAM! 

 

VAMOS CONTINUAR A LUTAR CONTRA ESTA POLÍTICA 
QUE NOS EMPOBRECE! 

COLEGA 
 

 Todos nós sentimos que estamos a viver pior do que há dois ou três anos atrás! 
 O salário é cada vez menos – os patrões violam cada vez mais os nossos direitos – as chefias ameaçam-
nos cada vez mais – cada vez trabalhamos mais – o desemprego é cada vez maior – os serviços de saúde e os 
tratamentos hospitalares estão cada vez piores – as taxas moderadoras e os medicamentos estão sempre a 
aumentar – nas escolas, há cada vez mais dificuldades para os alunos – os impostos são cada vez maiores!  
 Mas, o pior de tudo é que o futuro parece que não vai ser melhor do que o presente - o Governo PSD/CDS 
está a dar cabo de Portugal e da vida do Povo! 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

 

 Os patrões das Limpezas Industriais, como gananciosos e mentirosos que são (na generalidade), 
aproveitam-se oportunisticamente desta política totalmente anti-popular do Governo de Passos Coelho/Paulo 
Portas para aumentar ainda mais os seus lucros à custa do sofrimento de quem trabalha! 
 Para isso, os patrões das Limpezas Industriais querem destruir o nosso Contrato Colectivo de Trabalho, 
negociado livremente entre o STAD e a Associação Patronal desde o 25 de Abril, ou seja, há cerca de 39 anos, e 
que, ao longo dos anos, permitiu o crescimento do sector ao longo dos anos!  
 Por isso, violam friamente os direitos que temos e que estão expressos no nosso Contrato Colectivo de 
Trabalho e inventam manhosamente todas as manobras para o fazer!  
 Agora, a manobra dos patrões é que o nosso Contrato Colectivo de Trabalho acabou!  
 E, com este pretexto da caducidade do nosso CCT/Limpeza, os patrões da Limpeza Industrial, a partir de 
Novembro de 2012, ilegalmente reduziram o pagamento do trabalho nocturno, que, nalguns casos, atinge cerca 
de 25% da retribuição mensal do trabalhador! Isto porque: 



1. - Reduziram ilegalmente o valor das horas nocturnas para 25%, em vez dos 30% e dos 50%, conforme o 
período da noite, a que temos direito no CCT;  
2. - Diminuíram ilegalmente o período do trabalho nocturno, só passando a considerar as horas entre as 22:00 
horas e as 06:00 horas, em vez do período entre as 20:00h e as 07:00h, como está escrito no CCT desde sempre 
– com esta mentira, tentam roubar 3 horas noturnas por dia; 
3. - Recusaram ilegalmente fazer o pagamento no Subsídio de Natal de 2012 e no Subsídio de Férias de 2013 do 
acréscimo de 16% e da média do trabalho nocturno, como o CCT estipula!  
COLEGA 

 

 Perante esta situação, o STAD afirma com toda a verdade, como sempre faz: O NOSSO CONTRATO 
COLECTIVO CONTINUA EM VIGOR E, POR ISSO, OS NOSSOS DIREITOS MANTÊM-SE E TÊM QUE CONTINUAR 
A SER PAGOS PELOS PATRÕES!  
 Mas, ATENÇÃO, COLEGA SINDICALIZADO(A), ninguém deve assinar nenhum papel entregue pelos 
patrões, sair do STAD ou sindicalizar-se noutro sindicato. Se fizer qualquer uma destas coisas arrisca-se a 
perder todos os direitos adquiridos que agora tem porque é sindicalizada no STAD! Pelo contrário - todos(as) 
os(as) colegas devem-se  sindicalizar no STAD porque SÓ O STAD DEFENDE OS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES E SÓ O STAD TEM UM CONTRATO COLECTIVO COM IMPORTANTES DIREITOS! 
CAMARADA 

 

 Agora, que vamos fazer para rever o dinheiro das horas nocturnas que o patrão nos roubou? 
 O STAD afirma, seguro e confiante da razão que temos: AGORA, VAMOS LUTAR PARA EXIGIR O 
DINHEIRO QUE NOS FOI ROUBADO PELOS PATRÕES NAS HORAS NOCTURNAS!  
Como o vamos fazer? 
 O STAD informa e continua a apelar a todos(as) os(as) trabalhadores(as) que deverão entregar 
rapidamente ao STAD (dirigentes, delegados, sede/delegações) fotocópias de todos os recibos de salários de 
Maio/2012 a Dezembro/2012 e todos os recibos deste ano de 2013. Se for necessário, telefona que um dirigente 
vai ao teu local de trabalho para buscar as fotocópias.  
 Vamos encher os tribunais de trabalho de processos a exigir o que é nosso e que nos pertence – não 
aceitamos ser roubados e empobrecermos ainda mais para enriquecer ainda mais quem é gananciosos, 
mentiroso e vive à custa do nosso trabalho! 

 

OS NOSSOS DIREITOS SÃO DIREITOS ADQUIRIDOS! QUEM TEM DIREITOS TEM QUE OS 
MANTER - DIREITOS ADQUIRIDOS NÃO PODEM SER RETIRADOS! 

 

NINGUÉM DEVE ASSINAR NENHUM PAPEL ENTREGUE PELOS PATRÕES, SAIR DO STAD OU 
SINDICALIZAR-SE NOUTRA ORGANIZAÇÃO! 

 

NINGUÉM CONFIE NOS PATRÕES – SÓ SE PODE CONFIAR NO STAD! 

COLEGA 
  

 Mas, ATENÇÃO!, os patrões tudo farão para tentar acabar com o nosso Contrato Colectivo.  Porquê? 
Porque o nosso CCT tem muitos e importantes direitos (conquistados desde o 25 de Abril) que defendem os 
interesses da Classe Trabalhadora e é exactamente por isto os patrões tentam acabar com ele!  



 Mas, É MUITO IMPORTANTE SABER que, mesmo se, por hipótese e devido a actuação do governo do 
PSD/CDS, o nosso Contrato Colectivo viesse a caducar, OS NOSSOS DIREITOS MANTINHAM-SE EM VIGOR!  
Quais direitos? Muitos! Os mais importantes são os seguintes: 

• O DIREITO AO LOCAL DE TRABALHO (Cláusula 15ª) – MANTINHA-SE; 
• O HORÁRIO DE TRABALHO (Cláusula 21ª) – MANTINHA-SE;  
• O DIA DE DESCANSO SEMANAL COM UM ACRÉSCIMO DE 16% MENSAL, PAGO NAS FÉRIAS, PERÍODO 

DE FÉRIAS E SUBSÍDIO DE NATAL E PAUSA PAGA DE 30 MINUTOS PARA REFEIÇÃO (Cláusulas 19ª e 
38ª) – MANTINHA-SE  

• O TRABALHO NOCTURNO (PERÍODO E VALOR) (Cláusulas 24ª e 28ª) – MANTINHA-SE  
• OS DIREITOS ESPECÍFICOS EM VIGOR NOS LOCAIS DE TRABALHO (SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO, DE 

TRANSPORTE E OUTROS) – MANTINHAM-SE! 

 

Porquê que estes direitos se mantinham em vigor? Porque 
DIREITOS ADQUIRIDOS NÃO PODEM SE RETIRADOS! 

CAMARADA 

 

 Entretanto, recordamos que o Governo de Passos Coelho/Paulo Portas no ano passado, deu mais uma 
grande machadada nos direitos dos trabalhadores. Efectivamente, 
  

EM 1 AGOSTO 2012 O GOVERNO FEZ A REVISÃO DO CÓDIGO DE TRABALHO! 
 

 Este novo Código de Trabalho do Governo da Direita não só viola a Constituição da República como 
diminuiu ainda mais as retribuições dos trabalhadores porque aumenta o número de dias de trabalho e elimina 
importantes direitos. Concretamente: 

• ELIMINA 4 FERIADOS – isto é, passamos a trabalhar por ano mais 4 dias à borla! 
• ELIMINA A MAJORAÇÃO DOS 3 DIAS DE FÉRIAS – isto é, mais 3 dias à borla – total, 7! 
• REDUZIU O PAGAMENTO DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EM DIA FERIADO – isto é, diminuiu a 

percentagem de pagamento para metade e elimina o dia de descanso compensatório. Ou seja, quem 
trabalhar num feriado, recebe metade – por cada dois feriados trabalhados, só ganha um! 

• INTRODUÇÃO DO BANCO DE HORAS GRUPAL E INDIVIDUAL – isto é, ficar sem horário de trabalho 
normal e ter uma sobrecarga de trabalho esgotante mas sem ganhar trabalho extraordinário! O 
ESSENCIAL É NÃO ASSINAR NENHUM DOCUMENTO ENTREGUE PELO PATRÃO E CONTACTAR 
IMEDIATAMENTE O STAD! 

 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

 

 Só os ricos e os grandes patrões é que estão contentes com a vida que existe hoje em Portugal! 
 A política de austeridade, exploração e desemprego de Passos Coelho e de Paulo Portas é uma política de 
apoio total aos ricos e aos grandes patrões - para que enriqueçam ainda mais!  
 É uma política de ataque aos direitos sociais do Povo (redução dos serviços de saúde, educação e 
segurança social), de ataque aos trabalhadores (diminuição dos direitos do trabalho e violação dos que 
continuam a existir, baixos salários e tentativa de destruir a contratação colectiva) e de aumento dos impostos e 
contribuições de quem trabalha – para que o Povo empobreça ainda mais! 
 

 O SOFRIMENTO DO POVO E DOS TRABALHADORES CONTINUA A AUMENTAR E OS 
RICOS E OS GRANDES PATRÕES CONTINUAM A ENGORDAR! 

  

Por isto, o STAD afirma que: a política do PSD/CDS é uma política de Direita!  



COLEGA 

 

 Contra toda esta situação laboral, social e política nós, trabalhadores e trabalhadores, no ano passado e 
já neste ano temos realizado dezenas de lutas por todo o país!  
 A CGTP-IN tem feito muitas lutas e realizaram-se muitas acções, manifestações e, inclusive, no ano 
passado, convocou duas Greves Gerais, uma em 22 de Março e outra em 14 de Novembro. 
Mas o STAD também tem realizado muitas e variadas lutas. 
 Recordamos que, em 2012, se alcançaram vitórias importantes, depois de se terem feito grandes lutas 
nacionais com greves e concentrações na SUCH e na ESABE e, na véspera de uma luta, na GSET. O SUCH 
começou a pagar o trabalho extraordinário, depois de ilegalmente o ter reduzido mas ainda falta resolver a 
redução ilegal do Subsidio de Alimentação; a ESABE foi corrida pela CP; a GSET fez um Acordo para cumprir 
os direitos dos trabalhadores. 
 Em 2013 fizeram-se duas grandes lutas a nível nacional, de que ainda não existe resolução -  os 
trabalhadores da CONFORLIMPA, nos últimos meses, têm feito greves e concentrações contra as manhas do 
patrão; na AMBIENTE E JARDIM, contra as manobras da empresa que não quer respeitar os direitos dos 
trabalhadores! Existem também resultados muitos positivos noutros locais de trabalho: no ISCTE-Lisboa, em 
que 15 trabalhadores despedidos ilegalmente pela anterior empresa (Eulen) foram readmitidos pela nova 
empresa (Euromex); Limpeza Transportes Urbanos / C.M.Coimbra – Coimbra, em que, nas vésperas de uma 
greve já convocada, a empresa LOURILIMPEZA começou a pagar os salários que tinha em atraso! 
 

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA! 
CAMARADA 

 

 Sabemos que a situação que estamos atravessar é muito difícil! Mas, é nas situações difíceis que os 
trabalhadores se UNEM e ORGANIZAM no seu sindicato, o STAD, e LUTAM para resistir e combater - contra a 
vingança que o patronato quer fazer no sector contra os nossos direitos e que o Governo da Direita quer fazer 
contra o 25 de Abril!  
 Só desta maneira, os trabalhadores conseguem vencer! 

 

PELOS NOSSOS DIREITOS E PELO NOSSO CONTRATO COLECTIVO –  
NO STAD, A LUTA CONTINUA! 

 
BASTA DE EXPLORAÇÃO E DE EMPOBRECIMENTO! 

 
UNIDOS ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS, VENCEREMOS! 

 
Comunicado N.º 53/2013                                                                                         A DIRECÇÃO NACIONAL  
Lisboa, 07 de Junho de 2013 
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