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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 

IBERLIM 
LIMPEZA DE AVIÕES NO AEROPORTO DE LISBOA  

A GREVE DE DIA 3.MARÇO  
TEVE UMA GRANDE ADESÃO DOS 

TRABALHADORES! 
A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 

CAMARADA  

O STAD, depois da reunião do dia 15 de Fevereiro, voltou a reunir com a IBERLIM, no Ministério 

do Trabalho, no passado dia 29 de Fevereiro de 2016, que foi convocada pelo próprio Ministério. 

Nesta reunião, a IBERLIM, se quisesse, tinha chegado a acordo para a que a greve não se tivesse 

realizado pois o STAD, quando questionado pelo Ministério, mostrou total disponibilidade para 

discutir e negociar todas as reivindicações que constam do pré-aviso de greve. 

Mas a IBERLIM não mostrou nenhuma abertura para que o problema laboral fosse resolvido! 

Foi contra esta prepotência da IBERLIM, pela defesa dos nossos direitos que foram conquistados 

com muitas lutas, pela defesa da nossa profissão e categoria profissional e pela dignidade de 

quem trabalha, que os trabalhadores e trabalhadoras no dia 3 de Março demonstraram que estão 

unidos através da sua grande adesão à greve de 3 de Março! 

OS TRABALHADORES, EM LUTA NO STAD, VENCERÃO! 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

Relembramos o que já dissemos anteriormente acerca da formação profissional: a formação 

profissional é, por princípio, positiva e devemos faze-la porque atribui valorização profissional ao 
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trabalhador(a) – mas, atenção, deve ser enquadrada na nossa categoria profissional e nas nossas 

funções. 

Esta nova função de “SECURITY”, se fosse realizada pelos trabalhadores e trabalhadoras 

limpadoras de aeronaves, representaria, não só, um aumento de trabalho como, principalmente, 

de responsabilidades para os trabalhadores, porque teriam que verificar se existem situações 

estranhas nos aviões.  

E esta é uma enorme responsabilidade que não está integrada nas nossas funções e não é 

compatível com a nossa categoria profissional e o nosso salário. 

NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO DIA 15 DE FEVEREIRO, A PERGUNTA FEITA 
PELO STAD À  IBERLIM FOI: QUAL É O OBJECTIVO ESCONDIDO DA IBERLIM? 

 

Mas a IBERLIM não respondeu - só afirmou repetidamente que queria que os(as) 

trabalhadores(as) fizessem a formação profissional de “SECURYTY”!  

Foi contra esta atitude prepotente da IBERLIM - que esconde certamente uma intenção de 

prejudicar a Classe Trabalhadora - que os trabalhadores estiveram em greve no dia 3 de Março. 

O STAD suspeita que a IBERLIM, com esta formação, o que pretende é que os(as) 

trabalhadores(as) tenham cada vez mais funções e novas responsabilidade (que não estão 

contidas na nossa categoria profissional de “limpadora de aeronaves” e no nosso salário base), 

ou seja, trabalhem ainda mais e continuem a ganhar o mesmo, estando a IBERLIM certamente a 

ganhar mais dinheiro de facturação aos clientes por este novo serviço.  

Por esta razão, a IBERLIM não respondeu à pergunta do STAD na reunião no Ministério!!! 

E tudo isto devido à ganância da IBERLIM - esta situação jamais pode ser aceite pelos 

trabalhadores e pelo STAD! 

CAMARADA 

Depois da nossa demonstração de unidade e disposição para lutar contra a IBERLIM no dia 3 de 

Março, a empresa já começou com as ameaças de instaurar processos disciplinares aos 

trabalhadores - é isto que a IBERLIM faz quando os trabalhadores lutam pelos seus direitos! 

 PELA DEFESA DA NOSSA PROFISSÃO E A DIGNIDADE DE QUEM 
TRABALHA!!!  

 PELO CUMPRIMENTO DA LEI, DO NOSSO CCT E DO NOSSO ACORDO DE 
CONDIÇOES ESPECIFICAS!!! 

UNIDOS E ORGANIZADOS NO STAD, A LUTA CONTINUA – 
VENCEREMOS! 
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