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A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  

QUE TÊM CRÉDITOS A 
RECEBER DA  

CONFORLIMPA 
O STAD CONTINUA A ACTUAR PARA DEFENDER OS INTERESSES DOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS QUE AINDA NÃO RECEBERAM O 
DINHEIRO QUE A CONFORLIMPA LHES FICOU A DEVER NO ANO DE 2013! 

 

CAMARADA 
O STAD continua a trabalhar para defender os interesses dos(as) colegas a quem a CONFORLIMPA, no 
ano de 2013, ficou a dever muito dinheiro de salários e outras remunerações. São centenas as 
trabalhadoras envolvidas e que têm perguntado e feito todos os esforços para saberem como está o 
processo e quando é que receberão o dinheiro a que têm direito. 
O STAD, na altura em que a empresa foi declarada insolvente, informou imediatamente, através de 
comunicados, os trabalhadores que tinham que reclamar os créditos que lhes eram devidos, á massa 
insolvente, através da SEGURANÇA SOCIAL.  
Já no ano de 2014, a SEGURANÇA SOCIAL informou os trabalhadores, através de carta, de que não 
era obrigada a pagar tais créditos aos trabalhadores e que quem tinha que pagar era a CONFORLIMPA, 
em virtude de a empresa se encontrar em processo de recuperação. Esta informação da SEGURANÇA 
SOCIAL levou muitos trabalhadores a ter duvidas se recebem, ou não, o seu dinheiro. 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
Devido ás dúvidas existentes no seio dos trabalhadores, o STAD, propôs uma reunião à nova 
Administração da CONFORLIMPA. Esta reunião teve como finalidade saber quando é que a empresa 



tenciona pagar o que é devido aos trabalhadores, sejam aqueles que continuaram a trabalhar para a 
CONFORLIMPA sejam aqueles que, no decorrer do processo, passaram para outras empresas. 
COLEGA 
A nova Administração da CONFORLIMPA informou de que, assim que seja feita a liquidação dos bens 
da empresa, a CONFORLIMPA  fará o pagamento do que é  devidos  a todos os credores,  e nestes 
estão  incluídos os trabalhadores. 
O STAD, sobre esta posição da CONFORLIMPA, vai continuar a acompanhar o assunto e os 
trabalhadores podem ficar tranquilos que o sindicato tudo fará para que eles recebam o que lhes é 
devido – seja através do Diálogo Social seja através da luta sindical ou da Acção Jurídica! 
CAMARADA  
O STAD questionou ainda a empresa sobre o pagamento do Subsidio de Natal de 2013 aos 
trabalhadores do Hospital da Figueira da Foz. Estes trabalhadores estiveram a trabalhar para a 
CONFORLIMPA até ao mês de Fevereiro de 2014 e a empresa, antes de sair, não pagou o salário de 
Fevereiro nem o Subsídio de Natal de 2013. Entretanto já pagou o salário Fevereiro mas falta o Subsídio 
de Natal. A CONFORLIMPA assume a falta de pagamento do Subsídio de Natal 2013 a estes 
trabalhadores e informou de que é intenção da empresa proceder ao seu pagamento até ao final do ano 
de 2014. Ficamos a aguardar que a empresa cumpra com o seu compromisso assumido na Acta. 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
Nesta reunião foi ainda debatida a situação geral da CONFORLIMPA e a relação institucional com o 
STAD. 
A Administração, sobre a situação da CONFORLIMPA, informou que está a fazer um enorme esforço 
para que esta recupere e possa ter uma imagem melhor no sector das Limpezas Industriais. 
Também perante o STAD e, especialmente sobre o desconto da cotização, a CONFORLIMPA transmitiu 
que vai passar a fazer o desconto de quem é sócio e a enviar esse valor ao STAD. 
Por sua vez o STAD, congratula-se com a posição de Diálogo Social assumido pela empresa e informa 
todos os trabalhadores que trabalham para a CONFORLIMPA que devem, a partir de agora, assinar a 
Declaração Sindical para que a empresa passe a descontar a cota do STAD directamente para o 
sindicato. 

STAD - O SINDICATO DAS TRABALHADORAS E 
TRABALHADORES DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS 

UNIDOS E ORGANIZADOS, NO STAD, VENCEREMOS! 
SAUDAÇÕES SINDICAIS 
A DIRECÇÃO NACIONAL 
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