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A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  

ISS 
A ISS COMUNICOU A INTENÇÃO DE FAZER UM 
DESPEDIMENTO COLECTIVO NACIONAL A 135 

TRABALHADORES, DOS QUAIS 117 DA LIMPEZA! 

STAD CONVOCA  
PLENÁRIO DOS TRABALHADORES QUE RECEBERAM A CARTA DE 
INTENÇÃO DE DESPEDIMENTO COLECTIVO PARA SE DISCUTIR A 

SITUAÇÃO, SE DAREM INFORMAÇÕES E SE TOMAREM POSIÇÕES! 
 

CONTRA OS DESPEDIMENTOS, PELO DIREITO AO 
TRABALHO, A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 

COLEGA 

O STAD recebeu hoje, dia 27 de Janeiro, a informação prestada por alguns trabalhadores de que tinham recebido 

uma carta da ISS a comunicar-lhes a sua intenção de fazer um despedimento colectivo de 135 trabalhadores, 117 

dos quais são trabalhadores da limpeza Industrial, com várias profissões! 

O STAD informa todos os trabalhadores e trabalhadoras que a ISS não comunicou nada ao sindicato – enviou uma 

carta para os trabalhadores mas não informou o STAD! Porquê? Porque a ISS sabe que o STAD, logo que 

conhecesse esta situação mobilizaria e organizaria a Classe trabalhadora contra o despedimento colectivo!  

E é exactamente isto que o STAD está a fazer neste momento! 

CAMARADA 

Perante esta posição da ISS face o STAD e esta comunicação aos trabalhadores, informamos que o STAD está a 

organizar de urgência um PLENÁRIO DE TRABALHADORES que receberam esta carta da ISS (com a intenção de 

proceder ao seu despedimento). Este PLENÁRIO DE TRABALHADORES vai-se realizar de forma descentralizada, 

com uma sessão no Norte, no Porto, uma sessão no Centro, em Coimbra, e uma terceira sessão no Sul, em 

Lisboa, todas nas instalações do STAD, na data-horário-local indicados no quadro seguinte: 

mailto:stad_nacional@stad.pt


PLENÁRIO NACIONAL DESCENTRALIZADO DOS TRABALHADORES 
QUE RECEBERAM DA ISS A CARTA COM INTENÇÃO DE DESPEDIMENTO 

DATA – 2 DE FEVEREIRO DE 2016 
DIA SEMANA – Terça-Feira     HORÁRIO – das 10:00H ás 12:00H 

 LISBOA – LOCAL – SEDE NACIONAL DO STAD – Rua de S. Paulo, nº. 12 – 1º - Cais do Sodré 

 PORTO – LOCAL – DEL. REG. PORTO DO STAD – Praça Carlos Alberto, 123, sala 35 / PORTO 

 COIMBRA – LOCAL – DEL. REG. DE COIMBRA – Av. Fernão Magalhães, nº. 23 – 2º. / COIMBRA 
 

COLEGA 

Um despedimento é sempre uma situação dramática e injusta para aqueles que são despedidos!  

O STAD reafirma neste momento a sua posição de princípios, que sempre teve: 

O STAD É CONTRA QUALQUER DESPEDIMENTO – O STAD DEFENDE O DIREITO AO TRABALHO! 

Por isso, dinamizará, dirigirá e estará na primeira linha de todas as lutas colectivas que forem feitas pelos 

trabalhadores e trabalhadoras da ISS contra este despedimento colectivo e dará todo o seu apoio a qualquer 

trabalhador(a) que queira lutar pelos seus direitos!  

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

Este é mais despedimento colectivo que existe em Portugal, o que representa bem a situação de crise que 

vivemos neste momento no nosso País!  

Porém, ATENÇÃO!, os trabalhadores e trabalhadoras não têm qualquer responsabilidade da situação em que nos 

encontramos – mas é sobre eles que recaem as suas consequências, através destes despedimentos!  

Foram os quatro anos de Governo PSD/CDS, com a sua fúria de ser mais “troikista” que a própria Troika, com o 

seu programa de austeridade e recessão, que levou à crise e a atirar com os trabalhadores para o desemprego, a 

destruir famílias, a empobrecer o Povo e a arruinar Portugal! 

E as empresas aproveitam-se desta situação e, indiferentes ao sofrimento humano que provocam, fazem 

despedimentos colectivos, como a ISS, agora, tem a intenção de fazer – não pode ser, vamos lutar conta isto! 

Temos que combater todas as injustiças sociais e todos os despedimentos que provocam profundos dramas 

humanos!  

Todos temos o direito a viver com honra e dignidade – por isto, combatemos todos os despedimentos e exigimos 

trabalho com direitos e Justiça Social! 

CAMARADA, 

O Plenário de Trabalhadores, descentralizado por sessões regionais que agora convocamos tem exactamente o 

objectivo de discutir esta situação, se darem informações e se tomarem posições, em especial, a eleição de uma 

COMISSÃO REPRESENTATIVA DOS TRABALHADORES que, com o total apoio do STAD, irá discutir com a ISS o 

despedimento colectivo que esta pretende realizar bem como todas as possíveis formas de luta a desenvolver 

pelos trabalhadores contra esta situação totalmente injusta. Por isto, TODOS AO PLENÁRIO!!!  

CONTRA OS DESPEDIMENTOS, PELO DIREITO AO TRABALHO,  
A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 

Comunicado nº. 25/2016 – Lisboa, 27.Jan.2016                                                                                                         A DIRECÇÃO NACIONAL 
 



 

 

 

 

 


