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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 
LIMPEZA INDUSTRIAL DA 

 EMPRESA - EARA 

CENTRO COMERCIAL COLOMBO 
Já há alguns resultados positivos acerca 
das nossas reivindicações mas, atenção!, 

ainda não são suficientes - as negociações 
com a empresa continuam! 

 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
COLEGA 

Foi entregue pelo STAD, no passado mês de Abril, à empresa EARA o Caderno 

Reivindicativo dos trabalhadores do C.C.Colombo com uma proposta de reunião 

conjunta para negociar as matérias do C.R. 

A empresa EARA, respondeu e mostrou total disponibilidade para reunir. 

O STAD, neste sentido, reuniu com a empresa EARA, no passado dia 3/6/2016, para 

negociar um acordo sobre as matérias apresentadas no Caderno Reivindicativo, tendo-

se concluído o seguinte: 

A – MATÉRIAS JÁ TRATADOS POSITIVAMENTE NA REUNIÃO: 

 Pagamento e descanso compensatório pelo trabalho prestado em dia feriado; 

 Actualização do subsídio de turno e retroactivos desde Janeiro; 

Na reunião, empresa EARA, assumiu o compromisso de responder a estas matéria por 

escrito até ao final da semana seguinte à realização da reunião.  

A empresa EARA, conforme este compromisso, respondeu e afirmou que; 

1. Em relação, ao pagamento do trabalho prestado em feriado e ao respectivo 

descanso compensatório, - a EARA informou que passará a cumprir com o 

CCT/STAD aos trabalhadores que são sócios do sindicato STAD. 
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2. Sobre a actualização dos subsídios de turno, - o STAD foi informado pela 

empresa EARA, de que vai actualizar todos os subsídios no final de Julho, com 

retroactivos desde o mês de Janeiro de 2016.  

B- MATÉRIAS DEBATIDAS NA REUNIÃO MAS SUSPENSAS 

Na reunião foram também debatidas as seguintes matérias, mas ainda sem conclusões: 

 Escalas de horários de trabalho — os trabalhadores pretendem que as escalas 

passem a ser de 4x2 na vez das actuais escalas de 6x2; 

 Subsídio de transporte - criação do subsídio de transporte de valor igual ao 

passe social de Lisboa; 

È sobre estas matérias que, até este momento, ainda não há acordo! 

A empresa EARA propôs uma nova reunião no final do mês de Julho e o STAD aceitou. 

Até esta reunião, a empresa EARA comprometeu-se a estudar estas duas matérias e, 

nessa próxima reunião, apresentará a sua opinião mas, também, irá apresentar várias 

propostas de escalas de horários de trabalho. 

Também o STAD, ficou de estudar e apresentar propostas na próxima reunião, tanto 

quanto ás escalas de horários de trabalho como sobre a criação do direito ao subsídio 

de transporte.  

Esperamos, sinceramente, que a empresa EARA nesta próxima reunião tenha total 

abertura para negociar e acordar estas matérias que agora ficaram suspensas. 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA, 

Este é para já o resultado da primeira reunião com a empresa EARA sobre o Caderno 

Reivindicativo.  

Mas este resultado, que é positivo, ainda não é suficiente, pois o Caderno 

Reivindicativo tem mais os dois pontos que ficaram suspensos para serem discutidos 

na próxima reunião. Como ficou acordado, esta devia-se realizar até ao final do mês de 

Julho. Porém, a empresa EARA, sobre a marcação da data da nova reunião de 

negociação, propôs ao STAD a sua realização na primeira semana de Agosto.  

O STAD vai confirmar e propor o dia 8 Agosto para esta reunião. 

CAMARADA, 

Vamos continuar unidos e esperar que as nossas mais que justas reivindicações sejam 

aceites pela empresa EARA para negociarmos devidamente pois  

A UNIÃO FAZ A FORÇA! 
SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, COM O STAD, OS 

TRABALHADORES TÊM OS SEUS PROBLEMAS RESOLVIDOS! 
 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
 

A DIRECÇÃO NACIONAL 
COMUNICADO Nº 85/2016  
LISBOA,  13-7-2016 

 


