
 

 

 

 

 

 

 

 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  

LIMPEZA INDUSTRIAL E DA VIGILÂNCIA PRIVADA 

SÓ OS CONTRATOS COLECTIVOS GARANTEM 

TRABALHO COM DIREITOS JUSTOS E SALÁRIOS DIGNOS!  

EXIGIMOS  
 DIREITOS LABORAIS JUSTOS! 

 SALÁRIOS DIGNOS! 

 UMA NEGOCIAÇÃO SÉRIA DO CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABALHO! 

COLEGA 

A 15 de Junho de cada ano, comemora-se o DIA INTERNACIONAL DA JUSTIÇA SOCIAL PARA OS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS DA LIMPEZA INDUSTRIAL E DA VIGILÂNCIA PRIVADA. 

Este dia comemora uma grande greve que as trabalhadoras de Limpeza Industrial dos Estados Unidos fizeram em 1970 

pelos seus direitos, os seus salários e o seu Contrato Colectivo de Trabalho e é promovido e organizado pela UNI 

GLOBAL UNION, a federação sindical internacional em que o STAD é filiado. 

Também em Portugal, desde o 25 de Abril, os trabalhadores e trabalhadoras dos sectores da Limpeza Industrial e da 

Vigilância Privada, unidos e organizados no STAD, têm lutado arduamente ao longo dos anos pelo Contrato Colectivo de 

Trabalho (CCT) do respectivo sector, única forma de existirem direitos laborais justos e salários dignos. Neste ano de 

2016, esta luta continua a ser totalmente actual e importante porque os patrões destes dois sectores não querem fazer 

uma negociação séria da revisão dos nossos Contratos Colectivos de Trabalho.  



Pelo contrário, os patrões pretendem fazer tudo para acabar com os nossos direitos laborais! Inclusive, como sucede no 

Sector da Vigilância Privada, fazer caducar o próprio Contrato Colectivo!  

Porquê? Porque os nossos CCTs têm direitos laborais justos para a Classe Trabalhadora – é isso que os patrões odeiam! 

COMPANHEIRA E COMPANHEIRO 

Os trabalhadores e trabalhadoras que, diária, zelosa e competentemente, desempenhando as suas funções a qualquer 

hora do dia e da noite e enfrentando perigos e riscos pessoais, mantém a limpeza ou fazem a prevenção e vigilância nos 

postos de trabalho de outros trabalhadores ou nos espaços que são utilizados pela generalidade da população, exigem 

direitos laborais justos e salários dignos – por isso, combatem firmemente a posição dos patrões! 

Os trabalhadores e trabalhadoras que, dos locais de trabalho aos espaços em que se realizam actividades económicas, 

sociais ou lúdicas (hospitais, meios de transportes, escritórios, serviços públicos ou administrativos, fábricas, 

superfícies comerciais, áreas desportivas ou recreativas, entre muitas outras) trabalham para que exista higiene e 

segurança para todos, têm direito a um Contrato Colectivo de Trabalho – por isso, estão decididos a lutar fortemente! 

É com esta responsabilidade sindical que, neste DIA INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, os trabalhadores e trabalhadoras de 

Limpeza Industrial e de Vigilância Privada levantam a sua voz e afirmam ao patronato que  

SÓ COM UM CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO É GARANTIDO UM 
TRABALHO COM DIREITOS DIGNOS E SALÁRIOS JUSTOS!  

O Contrato Colectivo de Trabalho é o único documento legal que possui os direitos específicos dos trabalhadores e 
trabalhadoras de cada sector. Os direitos laborais particulares que são característicos do Sector da Limpeza Industrial e 
do Sector da Vigilância Privada e que se aplicam aos trabalhadores e trabalhadoras de cada um destes sectores só 
existem num único documento legal – o CCT do respectivo Sector! No STAD, com LUTA, vamos defendê-los! 

CAMARADA, 

Se os CCTs têm muitos ou poucos direitos e se têm salários e outras remunerações (como o subsídio de alimentação) 
altos ou baixos, depende da UNIÃO, ORGANIZAÇÃO e LUTA dos trabalhadores e da situação política e social que existe 
em cada momento. Por isto, actualmente a nossa luta principal – e a comemoração neste ano de 2016 do DIA 15 DE 
JUNHO – é pela manutenção dos actuais CCTs, exigindo aos patrões a sua negociação com seriedade, que é a única 
forma de mantermos os actuais direitos laborais, melhorá-los e a conseguirmos melhores salários! 

O STAD comemora em 2016 o DIA INTERNACIONAL PARA A JUSTIÇA SOCIAL PARA OS TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DA LIMPEZA INDUSTRIAL E DA VIGILÂNCIA PRIVADA repetindo, até ao limite das suas forças: 

EXIGIMOS  

A NEGOCIAÇÃO SÉRIA DOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABALHO! 

VIVA O DIA INTERNACIONAL DA JUSTIÇA SOCIAL  
PARA OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA LIMPEZA INDUSTRIAL E DA VIGILÂNCIA PRIVADA! 

A LUTA CONTINUA, PELA REVISÃO SÉRIA DOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABALHO 

DA LIMPEZA INDUSTRIAL E DA VIGILÂNCIA PRIVADA – VENCEREMOS! 

SAUDAÇÕES SINDICAIS 
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