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FILIADO: 

Em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI -EUROPA E UNI-GLOBAL  
 

GRANDE VITÓRIA  
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE LIMPEZA DA 

FÉNIX 
 

DEVIDO À UNIDADE DOS TRABALHADORES, A FÉNIX, FOI 
OBRIGADA A PAGAR OS SUBSÍDIOS DE FÉRIAS DO ANO DE 2014 

– O QUE NÃO SUCEDIA HÁ MUITOS ANOS!!! 

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA! 
CAMARADA 
 

Na região de Coimbra, a Fénix pagou aos trabalhadores, no mês de Dezembro, os 

Subsídios de Férias do ano de 2014 - que não tinha pago quando os trabalhadores 

gozaram as mesmas!  

Mas, ATENÇÃO, ainda falta receber as dos anos de 2011, 2012 e 2013! 

O Subsídio de Natal foi igualmente pago no mês de Dezembro, situação que já não 

acontecia há muitos anos!!!  

Esta é, indiscutivelmente, uma grande vitória  
dos trabalhadores – vale a pena lutar! 

COLEGA 
 

Esta situação só aconteceu porque os trabalhadores estavam unidos e decididos a irem 

para a luta, mandatando o STAD para convocar uma greve para os dias 22 e 23 do 

passado mês de Dezembro com uma concentração prevista para o dia 23 para Praça 8 

de Maio em Coimbra. 

A FÉNIX, com receio da luta e antes do início da greve, pagou o que estava em falta no 

ano de 2015. 
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Agora só falta recebermos os Subsídios de Férias dos anos de 2011, 2012 e 2013, 

repete-se. Por isto, 

OS TRABALHADORES CONTINUAM 
CONSCIENTES DE QUE A LUTA CONTINUA! 

CAMARADA 

A FÉNIX pagou o Subsídio de Natal a todos os trabalhadores. 

Porém, quanto ao Subsidio de Férias, existem duas situações diferentes:  

1º. - Perante a luta prevista para Coimbra, a FÉNIX, pagou em Coimbra o Subsídio de 

Férias aos trabalhadores que fazem a limpeza na PSP; 

2º. – Nos outros locais de trabalho, os trabalhadores ainda não receberam nenhum 

Subsídio de Férias - é o caso de Viseu, Leiria, Aveiro e Porto. 

ISTO É DISCRIMINAÇÃO! ESTA SITUAÇÃO É INADMISSÍVEL 
E NÃO PODE CONTINUAR – A LUTA CONTINUA! 

Por isto, os trabalhadores vão continuar a lutar por todos os meios ao seu alcance, seja 

sindicalmente seja em tribunal, para que a FÉNIX, que só pagou o Subsidio de Férias 

em Coimbra, o pague a todos os trabalhadores, sem discriminação! 

COLEGA  

Esta situação só acontece porque o Governo de Passos Coelho - Paulo Portas está a 

dar total cobertura a empresas que não cumprem com os direitos dos trabalhadores! 

Só assim se compreende que a FÉNIX acabe de ganhar novamente a adjudicação do 

serviço de limpeza nas esquadras da PSP que estava a concurso – desta forma se 

comprova que o “cliente” não se importa com os problemas dos trabalhadores! 

O STAD e os trabalhadores têm consciência de que a PSP não tem nenhuma 

responsabilidade legal quanto ao pagamento dos salários ou subsídios. Mas a nossa 

opinião é de que tem responsabilidade social e moral, quando contrata uma empresa 

como a FÉNIX que não cumpre com os direitos dos trabalhadores – esta é a questão!!! 

OS TRABALHADORES E O STAD VÃO CONTINUAR A DENUNCIAR 
ESTA SITUAÇÃO PUBLICAMENTE E A LUTAR FORTEMENTE! 

 

STAD, o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras do  
Sector da Limpeza Industrial – SINDICALIZA-TE! 

UNIDOS E ORGANIZADOS NO STAD, VENCEREMOS!!! 
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