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 O STAD COMUNICA QUE O SALÁRIO MINIMO AUMENTOU! 
 

NA REGIÂO AUTÓNOMA DOS AÇORES FOI PUBLICADO O NOVO SALÁRIO MINIMO 
REGIONAL -  aumentou para 556.50 euros mensais! 
 

 O STAD INFORMA QUE O CCT DO STAD CONTINUA EM VIGOR!  
 

O CCT DO STAD, COM TODOS OS DIREITOS QUE CONQUISTÁMOS AO LONGO DE 
DEZENAS DE ANOS, MANTEM-SE EM VIGOR, AO CONTRÁRIO DAQUILO QUE OS 
PATROES DIZEM - os tribunais, incluindo o Tribunal da Relação de Lisboa, tem vindo 
a dar razão aos trabalhadores e ao STAD !!!  
 

 O STAD EXIGE AOS PATRÕES A REVISÃO DO NOSSO 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO!  

 

VAMOS CONTINUAR A NOSSA LUTA SEM DESANIMAR – e temos absoluta confiança 
que o vamos conseguir!  
 

A LUTA CONTINUA-VENCEREMOS! 
 O STAD COMUNICA QUE NA R. A. AÇORES FOI PUBLICADO O NOVO SALÁRIO 

MINIMO REGIONAL -  aumentou para 556.50 euros mensais! 
 

COLEGA 

O Governo da Região Autónoma dos Açores acabou de decretar o aumento de 26.50 euros no Salário Mínimo 

regional. 

Desta forma, a partir de 1 de Janeiro, o Salário Mínimo Regional a ser de 556.50 euros para o horário de trabalho 

de 40 horas semanais. Quem trabalhar em horários a tempo parcial, o aumento salarial será proporcional. 

A partir de Janeiro este salário entra em vigor e, por isso, vai haver um NOVA TABELA SALARIAI, (ver a edição 

especial feita pelo STAD) com a indicação do valor das horas e das horas noturnas e dos vários vencimentos, 

conforme for o horário de trabalho semanal.  

Os trabalhadores e trabalhadoras deverão consultar estas novas tabelas salariais e, nos recibos de Janeiro, 

conferir se o patrão pagou os novos salários. Se não pagou, o/a trabalhador/a deverá deslocar-se imediatamente 

ao STAD para se tratar de resolver o assunto. 



Com este aumento de 26.50 euros, o Governo regional continua a melhorar as condições salariais dos 

trabalhadores e trabalhadoras da Região. 

 Mas, ATENÇÃO!, o STAD continua a reivindicar que o fundamental é que os salários do nosso sector deveriam 

ser definidos no Contrato Colectivo de Trabalho negociados com os patrões e ser superiores ao Salário Mínimo. 

Só porque o patronato sabota a revisão do CCT é que isto não sucede e se aplica o Salário Mínimo! 

Mesmo este Salário Mínimo deveria ser superior – por isto o STAD apoia a reivindicação da CGTP-IN de haver 

aumentos superiores do Salário Mínimo Regional. 

 O STAD INFORMA QUE O CCT DO STAD CONTINUA EM VIGOR!  
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

A Classe Trabalhadora e o seu Sindicato, o STAD, não desistiram do seu Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) da 

Limpeza Industrial que existe desde o 25 de Abril! 

Por isso, têm-se continuado a LUTAR com todos as “armas” sindicais existentes, incluindo as GREVES e os 

TRIBUNAIS, para obrigar os patrões a cumpri-lo!  

Esta luta é para combater o patronato, que diz que o CCT/STAD caducou (acabou) e o não quer cumprir! Neste 

momento, o STAD RECORDA à Classe Trabalhadora a informação que transmitiu em Novembro.2015, no último 

numero do “VENCEREMOS!”: os Tribunais de Trabalho estão a dar razão aos trabalhadores em como o CCT/STAD 

continua em vigor!  

Concretamente, em relação ao período e pagamento das percentagens do trabalho nocturno; pagamento do 

acréscimo de 16%  do trabalho aos domingos no Subsidio de Natal e pagamento como determina o CCT/STAD,  os 

Tribunais estão a sentenciar as empresas, foram condenadas a  aplicar = cumprir com o CCT/STAD! 

Inclusive, já existe um importante Acórdão do Tribunal Relação de Lisboa com esta decisão! 

Desta forma, os TRIBUNAIS estão a reconhecer que o CCT/STAD continua em vigor – aliás, como o STAD sempre 

afirmou! Assim, os patrões, que diziam que o CCT/STAD tinha caducado, estão a ser totalmente desmentidos!!! 

Mais uma vez se prova que  

DIREITOS ADQUIRIDOS NÃO PODEM SER ROUBADOS! A LUTA COMPENSA – VALE A PENA LUTAR! 

 O STAD EXIGE AOS PATRÕES A REVISÃO DO NOSSO CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABALHO - vamos continuar a nossa luta sem desanimar!  

 

CAMARADA 

Por outro lado, o STAD continua a LUTAR sem desanimar contra os patrões do Sector da Limpeza Industrial a 

exigir a negociação do próprio CCT/STAD das Limpezas Industriais!  

Recordamos que desde 2004 não temos nenhuma revisão do CCT unicamente devido ao boicote feito pelos 

patrões ao longo dos anos! Porquê’ Porque têm feito tudo para destruir os nossos direitos do Contrato!  

Apesar de há 16 anos não termos uma revisão do nosso CCT, este continua em vigor, como acima dissemos e a 

nossa luta contínua - EXIGIMOS AOS PATRÕES A REVISÃO DO NOSSO CCT! A luta reforça-se com vitórias, como 

aquelas que acabámos de informar. Por isto, afirmamos convictamente que 

A LUTA CONTINUA-VENCEREMOS! 
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