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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 

  
CONCIERGE 

NO 
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS 

 

GREVE – 26.SET.2013 – 5ª FEIRA 

 

VAMOS LUTAR PELO PAGAMENTO  
CORRECTO DO NOSSO SALÁRIO! 

 

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

• EXIGIMOS QUE A EMPRESA PAGUE OS NOSSOS SALÁRIOS 
CORRETAMENTE; 

• EXIGIMOS UM DIÁLOGO SOCIAL SÉRIO E EFICAZ; 
• VAMOS LUTAR PELOS NOSSOS DIREITOS E CONTRA TODAS AS 

ILEGALIDADES DA CONCIERGE! 
 

CAMARADA  
 

Temos mais que motivos e razão para lutar pois a CONCIERGE desde que entrou no 
Hospital das Forças Armadas nunca respeitou o estipulado na lei e no CCT/Limpeza–STAD nem 
os trabalhadores! Efectivamente, ao não pagar o salário no final do mês e ao não pagar o 
mesmo correctamente, pois todos os meses falta dinheiro, está a incumprir a legislação em 
vigor! 
 

COLEGA  
 



         Agora, a CONCIERGE, numa tentativa para que os trabalhadores não façam a greve de dia 
26, quinta-feira, está a proceder ao pagamento dos subsídios de férias que deveriam ter sido 
pagos quando os trabalhadores gozaram as mesmas. Isto está correcto -  mas não é suficiente 
porque o que a CONCIERGE está agora  a fazer não é mais do que o dever da empresa! 
 

COMPANHEIRA E COMPANHEIRO 
 

Vamos lutar no dia 26 de Setembro pelo pagamento correto do salário, ao qual, como 
todos nós sabemos, falta sempre dinheiro. Se a CONCIERGE pensa que os trabalhadores se 
vão deixar enganar com esta atitude, engana-se! A CONCIERGE deve ter sempre um espírito de 
respeitar sempre a Legislação e não só quando se sente pressionada pela nossa luta!  

 

E este espírito de cumprimento da legislação deve ser estendido ao diálogo social, que a 
CONCIERGE não possui porque a empresa, até ao momento, ainda não respondeu às propostas 
do STAD para se fazer uma reunião de Diálogo Social.  

 

O STAD já por duas vezes enviou ofícios à CONCIERGE a solicitar uma reunião para 
tentar resolver a situação através do diálogo social mas, até este momento, a empresa não deu 
qualquer resposta, o que demonstra uma total falta de respeito para com os representantes dos 
trabalhadores e por quem todos os dias cumpre com o seu trabalho com responsabilidade e 
zelo para que a empresa tenha lucro! 

 

CAMARADA 
 

Os trabalhadores estão conscientes, unidos, organizados e dispostos à luta – e, assim, 
vencerão! Não se deixam enganar e vão mostrá-lo no dia 26 com a sua adesão maciça à greve! 
Os trabalhadores só reivindicam que a CONCIERGE cumpra a legislação, respeite a sua 
dignidade como trabalhadores e tenha Diálogo Social com o seu sindicato, o STAD! 

 

TODOS EM LUTA NO DIA 26 DE SETEMBRO,  
VENCEREMOS! 

 

É A CONCIERGE QUE NÃO ESTÁ INTERESSADA EM RESOLVER 
OS PROBLEMAS DOS TRABALHADORES,  

OU SEJA, É A EMPRESA QUE NOS ESTÁ A EMPURRAR  
PARA A GREVE E PARA ESTA LUTA! 

 

Vamos fazer do dia 26 de Setembro um grande dia de luta pelos nossos direitos, pelos 
nossos salários e pela nossa dignidade e contra as ilegalidades da empresa, pois 
 

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, O 
SINDICATO DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES 
DO SECTOR DA LIMPEZA INDUSTRIAL, VENCEREMOS!!! 

 

     A LUTA CONTINUA!                 
                                                                       

Comunicado Nº83/2013           SAUDAÇÕES SINDICAIS 
Lisboa,  24 de Setembro de 2013            A DIRECÇÃO NACIONAL 


