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AS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA 

IBERLIM 
NO LOCAL DE TRABALHO 

CASINO DO ESTORIL 

VÃO ESTAR EM GREVE NOS  
DIAS 1 E 8 DE DEZEMBRO DE 2016 

PARA EXIGIR O CUMPRIMENTO DO CCT/STAD E DA LEI 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!! 
 
CAMARADA 
 

      Os trabalhadores e as trabalhadoras do local de trabalho CASINO DO ESTORIL 

decidiram marcar esta luta para exigir que a empresa IBERLIM cumpra com os nossos 
direitos em relação ao: 

 Pagamento do trabalho extraordinário em dia feriado conforme estipula o 
CCT/STAD, e que sempre foi aplicado aos trabalhadores e trabalhadoras que são 
sócios do STAD. 

 

 TODOS EM GREVE NOS DIAS 1 E 8 DE DEZEMBRO 
VAMOS LUTAR PELOS NOSSOS DIREITOS 

 
 
COLEGA 
 

   A empresa continua a não cumprir o CCT/STAD, na cláusula 27ª “ remuneração do 
trabalho prestado em dia feriado” é por isso que os trabalhadores no último plenário 
realizado no local de trabalho, decidiram marcar a greve para os dias 1 e 8 de Dezembro. 
    

 

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES 

 

de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas 

DE ACTIVIDADES DIVERSAS 

Antigo Sindicato dos Contínuos e Porteiros, fundado em 01/11/41) 

STAD 



 
 
 
 
 Esta luta é uma luta que é de todos os trabalhadores, que devem estar todos unidos 
contra a empresa Iberlim, que continua a não demonstrar qualquer respeito pelos direitos 
dos trabalhadores, pois continua a não cumprir a lei nem o CCT/STAD aos trabalhadores 
sócios do STAD. 
 
CAMARADA 
 

   O STAD, continua com total disponibilidade para resolver os problemas dos 
trabalhadores, para isso está disponível para reunir com a empresa e tentar resolver 
muitas das questões que nos são colocadas pelos trabalhadores que trabalham para esta 
empresa. 
    Mas, camaradas a Iberlim só demonstra disponibilidade para resolve os problemas dos 
trabalhadores quando estes estão unidos para lutar. É por isto que os trabalhadores e 
trabalhadoras que fazem a limpeza do Casino do Estoril vão estar em greve nos dias 1 e 
8 de Dezembro. 
 
COLEGA 
 

    É contra a posição da empresa de não respeitar os direitos dos trabalhadores que foram 
adquiridos ao longo dos anos, e pela falta de respeito que os trabalhadores estão a lutar, 
porque o CCT que tem que lhes ser aplicado é o do STAD, pela razão de que os 
trabalhadores e as trabalhadoras que fazem a limpeza no Casino do Estoril são sócios do 
STAD, e a empresa é obrigada aplicar os direitos dos trabalhadores e a respeita-los. 
 

POR ISTO TODOS EM GREVE NOS DIAS 1 E 8 
DEZEMBRO PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS QUE 
FORAM ADQUIRIDOS AO LONGO DOS ANOS E PELO 

RESPEITO QUE OS TRABALHADORES MERECEM 
 

     

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA NO STAD 
VENCEREMOS! 

 A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
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