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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  
IBERLIM – TAP /AVIÕES 

 

A IBERLIM QUER QUE AS TRABALHADORAS DESPEJEM OS 
CAIXOTES DE LIXO DOS AVIÕES – NÃO PODE SER: AS 

TRABALHADORAS NUNCA FIZERAM ESTA TAREFA E OS 
CAIXOTES SÃO PESADISSIMOS! 

 

PODEMOS (E DEVEMOS!) 
DIZER À IBERLIM QUE NÃO 

FAZEMOS ESTA TAREFA! 
COLEGA 

A IBERLIM, nos últimos dias, tem exigido às trabalhadoras o despejo dos caixotes do lixo dos aviões.  
 E, como habitualmente, a IBERLIM faz estas exigências de forma dura e intimidatória – se a trabalhadora não o fizer, 
tem um processo disciplinar!  
Qual é o objectivo da IBERLIM com esta ordem (ilegítima)?  
Ter o mesmo trabalho, sem admitir trabalhadores do género masculino e, desta forma, ter mais lucro!!!  
 Este lucro acrescido da IBERLIM seria conseguido à custa de um esforço sobre-humano das trabalhadoras que, desta 
forma, seriam ainda mais sobrecarregadas nas suas funções, não só fisicamente como do aumento dos ritmos de trabalho – 
para além de fazerem as funções que hoje já fazem da limpeza das aeronaves, teriam ainda de fazer o despejo dos caixotes.  
 Mas este não é um esforço qualquer: os caixotes são pesadíssimos e têm uma operação complicada - por este motivo, 
esta função foi sempre realizada por trabalhadores do género masculino! Depois, nós, trabalhadoras, temos a nossa categoria 
profissional – LIMPADORES DE AERONAVES – com a seguinte definição concreta de funções, devidamente definida no CCT – 
Contrato Colectivo de Trabalho das limpezas Industriais, assinado entre o STAD e a Associação Patronal do sector (publicado 
no Boletim do trabalho e Emprego nº.12, de 24-3-2004, bem como o seu desenvolvimento devidamente definido na ACTA 
PROTOCOLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS TRABALHADORES AO SERVIÇO EM AEROPORTOS de 24-1-
1996, (assinado entre o STAD e a empresa LIMPAR): 



 
DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES DA CATEGORIA PROFISSIONAL “LIMPADOR DE AERONAVES”  

 
• CCT DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS: 
 

         “OS TRABALHADORES QUE PREDOMINANTEMENTE EXECUTAM FUNÇÕES DE LIMPEZA DE  
AERONAVES” 

• ACTA PROTOCOLAR COM A LIMPAR  
 
1- Os Limpadores de Aeronaves terão como funções, para além das que constam da descrição de 

funções do CCT da Limpeza, as tarefas que a seguir se descrevem: 
 
a) Remoção e colocação de encostos de cabeça dos bancos dos aviões; 

 
b) Remoção e colocação e substituição de almofadas e mantas nos aviões; 

 
c) Remoção e substituição de propaganda e sacos de enjoo nos aviões; 

 
d) Remoção e ou substituição dos consumíveis das casas de banho dos aviões. 
 

 
CAMARADA 
 Perante estas definições de funções – que desde sempre foram a base da nossa categoria profissional! – e a nossa 
experiência de muitos e muitos anos, a resposta que cada trabalhadora pode (e deve!) dar, se for abordada pelas chefias da 
IBERLIM para despejar os caixotes dos aviões, é a seguinte: 

  

 

RESPOSTA DAS TRABALHADORAS À IBERLIM ACERCA DO DESPEJO DOS CAIXOTES DO LIXO 

 

“EU NÃO POSSO FAZER ESSA TAREFA  

PORQUE EU NÃO TENHO CONDIÇÕES FISICAS PARA A DESEMPENHAR - ALIÁS, DESDE SEMPRE, 

ESSA TAREFA FOI DESEMPENHADA PELOS MEUS COLEGAS MASCULINOS.  

DEPOIS, EU NUNCA EXERCI ESSA TAREFA E ESSA NÃO É A MINHA PROFISSÃO! 

 

 

COLEGA E CAMARADA 

 

 Estes são os nossos direitos – não vamos abdicar deles! Se começarmos a realizar esta exigência da IBERLIM, que é 
ilegítima, como vimos, estamos a ser prejudicadas a 100% - não só vamos trabalhar mais como vamos despender um esforço 
físico fortíssimo que, aliás, muitas trabalhadoras não conseguem fazer! 
 Ninguém tenha receio – se existirem ameaças e intimidações da IBERLIM, incluindo que vai fazer processos 
disciplinares ou que suspende quem recusar, o STAD irá defendê-la! As ordens ilegítimas, como esta que a IBERLIM pretende 
impor contra a Lei somente para ter mais lucros, não podem ser aceites – e podem ser recusadas! E o STAD, através dos seus 
juristas, defenderá os interesses das trabalhadoras! 
 

NÓS TEMOS DIREITOS E TEMOS DIGNIDADE – NÃO SOMOS MÁQUINAS! 

 

PODEMOS (E DEVEMOS!) DIZER À IBERLIM QUE NÃO FAZEMOS A FUNÇÃO DE 
DESPEJO DE CAIXOTES DE LIXO DOS AVIÕES!! 
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