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NOTA  AOS  ORGÃOS  DE  COMUNICAÇÃO  SOCIAL 
  

A EMPRESA DE LIMPEZA INDUSTRIAL 

FÉNIX 

A EMPRESA CONTINUA A TER SALÁRIOS EM ATRASO NO 

COMANDO E EM VÁRIAS ESQUADRAS DA PSP EM COIMBRA 
 

DIA DE LUTA – 9 DE JUNHO – 2ª. Feira 
 

•     GREVE DE 24 HORAS 

•     CONCENTRAÇÃO FRENTE À SEDE DO COMANDO 
DA PSP DE COIMBRA, AVENIDA ELÍSIO MOURA, Nº 
155 EM COIMBRA – ENTRE AS 10H /12H 

  

Muitos trabalhadores e trabalhadoras da FÉNIX estão sem receberem o salário do mês de Maio e 
outros ainda não receberam o subsídio de férias de 2012 e 2013. Acresce ainda a esta situação o 



facto de estarmos a 7 de Junho e o Mapa de Férias ainda não está afixado, quando o devia  !estar 
desde o dia 15 de Maio. 

 Os trabalhadores e trabalhadoras continuam a trabalhar todos os meses sem receberem 
correctamente e não sabem quando vão receber o seu salário de Maio, os subsídios de férias em 
atraso e quando vão gozar as férias a que têm direito! Este é o caso concreto dos trabalhadores e 
trabalhadoras que trabalham no Comando e em algumas esquadras da PSP em Coimbra. 

 

NÃO PODE SER – TRABALHAR SEM RECEBER!!!! 

Os trabalhadores e trabalhadoras têm a sua vida familiar organizada e têm que pagar os seu 
compromissos e não podem viver sem auferirem no ultimo útil do mês o salário a que têm direito 
e para o qual trabalharam todo o mês - é uma absoluta insegurança a vida destes trabalhadores e 
trabalhadoras, provocada pelo total desrespeito da FÉNIX pelos mais elementares direitos de 
quem trabalha! 

Por isto, os trabalhadores e as trabalhadoras do Comando e de algumas esquadras da PSP de 
Coimbra vão realizar um DIA DE LUTA na próxima 2ª. Feira, 9 de Junho, realizando 24 horas de 
greve e uma CONCENTRAÇÃO ENTRE AS 10:00H E AS 12:00H, EM FRENTE DA SEDE DO 
COMANDO DA PSP, EM COIMBRA, para denunciarem a situação, protestarem publicamente e 
reivindicarem à FÉNIX que cumpra com a Lei e o CCT do Sector, ou seja, pague imediatamente o 
salário de Maio, se comprometa a pagar futuramente os salários no último dia útil de cada mês, 
pague imediatamente os subsídios de férias em atraso de 2012 e 2013 e afixe de imediato o mapa 
de Férias de 2014. 

SOLICITAMOS A PUBLICAÇÃO DESTA NOTÍCIA E A COBERTURA JORNALÍSTICA DESTA INICIATIVA 
 

Comunicado nº 35/2014 - Lisboa, 6-6-2014    
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