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FILIADO : 
Em Portugal, na CGTP-IN e FEPECES e internacionalmente , na UNI-EUROPA E UNI - GLOBAL 

 

Às TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA  
 

EUROMEX NO IPO – PORTO 
 

(TURNO DA TARDE) 
 

A EUROMEX JÁ REPÔS O VALOR DO TRABALHO 
NOCTURNO ILEGALMENTE DESCONTADO NOS MESES DE 

JUNHO E JULHO E GARANTIU O SEU PAGAMENTO FUTURO 
NOS TERMOS LEGAIS ESTIPULADO NO CCT /STAD!    

 

ESTA É UMA IMPORTANTE VITÓRIA  
DO DIÁLOGO SOCIAL E DA UNIDADE 

DA CLASSE TRABALHADORA!   
CAMARADA  
A EUROMEX já pagou o valor do trabalho nocturno que ilegalmente tinha descontado nos 
meses de Junho e Julho e garantiu o pagamento do mesmo no futuro como determina o 
CCT/STAD! 
Assim, esta IMPORTANTE VITORIA DA CLASSE TRABALHADORA só foi possível porque 
os trabalhadores estavam unidos e organizados no STAD e totalmente disponíveis para 
LUTAR pela reposição da legalidade, por um lado, e, por outro lado, a EUROMEX 
compreendeu que se tiver Dialogo Social construtivo com o STAD haverá paz social no local 
de trabalho. 
E, assim, não foi necessário recorrer a LUTAS para repor a legalidade! 
COLEGA 
Esta é mais uma prova da importância fundamental do Dialogo Social construtivo entre os 
parceiros sociais porque estes sabem que quando o Dialogo Social é sério e construtivo 



  

 

(como foi este entre o STAD e a EUROMEX) conseguem-se sempre encontrar soluções para 
o problema dos trabalhadores.  
E, desta forma, existe paz social porque os trabalhadores vêm os seus direitos assegurados e 
a empresa pode concentrar-se em prestar um serviço de elevada qualidade ao cliente. 
Porém, por outro lado, a verdade é que, quando não existe por parte das empresas espirito de 
Diálogo Social, a Classe Trabalhadora, através do seu Sindicato, o STAD, está sempre 
disponível para recorrer a todas as formas de LUTA ao seu dispor para que a legalidade seja 
reposta! 
COMPANHEIRO E CONPANHEIRA   
Esta importante VITORIA dos trabalhadores da EUROMEX no IPO - PORTO veio provar que 
quem tem razão em relação a forma de pagamento e ao período de trabalho noturno é o 
STAD e não são os patrões.  
Isto é, os trabalhadores têm direito a receber o trabalho noturno entre as 20:00H de um dia e 
as 07:00H do outro dia, sendo o mesmo remunerado com um acréscimo de 30 % entre as 
20:00H e as 24:00H e entre as 05:00H e as 07:00H e a 50 % entre as 00:00H e as 05:00H.  
É exactamente isto que o CCT Limpeza Industrial / STAD estipula – é isto que é legal! 
CAMARADA 
Ficou assim, mais uma vez, provada a importância do STAD e da Unidade, Organização e 
espirito de Luta da Classe Trabalhadora!  
Efectivamente, mais uma vez se demonstrou neste processo que   

UNIDOS, ORGANIZADOS E COM ESPIRITO DE 
LUTA, NO STAD, O SINDICATO DOS 

TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS 
DO SECTOR DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS, 

VENCEREMOS!  
SAUDAÇÕES SINDICAIS 

A DIRECÇÃO NACIONAL 
 
Comunicado nº 48/2014 
Lisboa,  11-8-2014                                                        
 



  

 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

 


