
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
 

de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas 

DE ACTIVIDADES DIVERSAS 

Antigo Sindicato dos Contínuos e Porteiros, fundado em 01/11/41) STAD 
SEDE NACIONAL :Rua de S. Paulo, Nº 12 -1º   1200-428   LISBOA  Tlfs:  21 346 37 56    21 347 55 96/9   Fax: 21-347 55 90 

Correio-Email- stad_nacional@stad.pt    Página www.stad.pt 

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

 

GREVE 22.DEZ.2015 – 3ª.feira 
 

DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA 

EMPRESA EUROMEX 
NO LOCAL DE TRABALHO 

IPO DE COIMBRA  
 

EXIGIMOS O CUMPRIMENTO DO CCT/STAD E DA LEI! 
 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 
CAMARADA 
 

Esta luta, concretizada com um dia de greve, pode vir a ser a primeira de muitas outras lutas! 

Isto porque os trabalhadores e trabalhadoras da EUROMEX – IPO / COIMBRA terão que fazer tudo 

para que a empresa cumpra com os seus direitos, o que, até este momento, não está a fazer. 

Recordamos que os direitos laborais que a EUROMEX está a violar são os seguintes: 

 Pagamento do trabalho extraordinário em dia feriado, conforme estipula o CCT/STAD; 

 Pagamento do valor das horas nocturnas a partir das 20h, conforme estipula o CCT/STAD; 

 A EUROMEX não está a cumprir os compromissos que assumiu e, concretamente, não quer 

assinar as actas das reuniões de Diálogo Social com o STAD. 

Estes são os motivos que justificam que nós, trabalhadores e trabalhadoras da EUROMEX – IPO / 

COIMBRA, tenhamos que recorrer à luta – a nossa reivindicação é para que os nossos direitos 

sejam cumpridos e o Diálogo Social com o nosso sindicato, o STAD, seja respeitado! 

 TODOS EM GREVE DIA 22.DEZEMBRO  
PELOS NOSSOS DIREITOS! 

 



COLEGA 

Na reunião realizada no dia 10 de Novembro de 2015, no STAD, a EUROMEX comprometeu-se a 

dar uma resposta até dia 13 de Novembro sobre as seguintes duas matérias que constam do 

nosso Caderno Reivindicativo – 1) sobre as horas nocturnas; 2) sobre o pagamento do trabalho 

prestado em dia feriado. Mas a EUROMEX não respondeu, ou seja cumpriu o compromisso! 

Por outro lado, a EUROMEX também ainda não devolveu ao STAD a Acta assinada da reunião de 

Diálogo Social, conforme ficou acordado na própria reunião! 

Ou seja, até este momento, não há qualquer resposta da EUROMEX! Assim, infelizmente,  

MAIS UMA VEZ SE VERIFICA QUE NÃO SE PODE CONFIAR NA EUROMEX! 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA  

Realizou-se, também, no dia 15 deste mês no Ministério do Trabalho, a reunião sobre os serviços 

mínimos a realizar no dia da greve. Sobre isto, o STAD chama a 

ATENÇÃO - OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE LIMPEZA NÃO SÃO 
OBRIGADOS A CUMPRIR SERVIÇOS MÍNIMOS! 

Nesta reunião, a EUROMEX, comprometeu-se a duas situações: 1) que vai pagar as horas 

nocturnas que não estão a ser pagas à trabalhadora que sai 2 horas mais cedo por motivo de 

estar a amamentar, uma situação da qual não pode resultar qualquer perda de retribuição ou 

outro direito; 2) que a empresa vai pagar o subsídio de alimentação conforme estipula o Código 

de Trabalho, ou seja, vai pagar o S.A. inteiro a quem trabalha 5 horas, ou mais, diariamente. 

MAS, ATENÇÃO - A EUROMEX, SOBRE AS RESTANTES MATÉRIAS DO CADERNO 
REIVINDICATIVO, INFORMOU QUE ESTÁ A APLICAR O CCT DOS PATRÕES, 

CONFORME A RECOMENDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PATRONAL! 
CAMARADA 

É contra esta posição inadmissível da EUROMEX, que vamos fazer GREVE dia 22 de Dezembro! 

Os trabalhadores e as trabalhadoras da EUROMEX – IPO / COIMBRA não podem aceitar esta 

posição porque o CCT/STAD é aquele que tem que lhes ser aplicado porque são sindicalizados 

(as) no STAD! 

Por isto, a EUROMEX tem que cumprir a Lei e aplicar o CCT/STAD e não pode fazer e aplicar o 

CCT que bem entender! Por isto,  

DIA 22 DE DEZEMBRO TODOS EM GREVE PELOS DIREITOS ADQUIRIDOS 
AO LONGO DOS ANOS E PELO RESPEITO À LEI E AO DIÁLOGO SOCIAL! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
A DIRECÇÃO NACIONAL 

Comunicado nº.136/2015 Lisboa, 17 Dezembro 2015                                                                                                   



 

 
 
 

     
 


