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AS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA 

IBERLIM 
NO LOCAL DE TRABALHO 

HOSPITAL CURRY-CABRAL 
VÃO ESTAR EM GREVE NO 

DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2016 
PARA EXIGIR O CUMPRIMENTO DO CCT/STAD E DO 

ACORDO DE CONDIÇÕES EXPECIFICAS DO 
 LOCAL DE TRABALHO 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!! 
CAMARADA 
 

      Os trabalhadores e as trabalhadoras do local de trabalho HOSPITAL CURRY-CABRAL decidiram 

marcar um dia de luta, no seguimento do Caderno-reivindicativo que foi enviado a empresa IBERLIM no 
passado mês de Novembro, no qual reivindicam melhores condições de trabalho, concretamente: 
 

 Que os trabalhadores e trabalhadoras estão cada vez mais subcarregados pelo excesso de 
trabalho, seja devido as ausências por baixas médicas, seja pela transferência para outros locais 
de trabalho. 

 Que por isto os trabalhadores e trabalhadoras têm um elevado ritmo de trabalho (cada vez mais 
intensos) que pode colocar em causa as próprias condições de Saúde e Segurança. 

 Que esta situação pode vir a afectar a própria prestação de trabalho, podendo pôr em risco os 
níveis exigidos de Higiene e Limpeza do local de trabalho.  

 Que a empresa IBERLIM cumpra com o Acordo de Condições Especificas, celebrado entre o 
STAD e a empresa Nova-Serviços e que deve de ser aplicado a todos os trabalhadores do Local 
de Trabalho. 

São estes os pontos do Caderno Reivindicativo que foi enviado a IBERLIM, com a proposta de reunião, e 
ao qual a empresa não deu resposta.  
 
 
 

 

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 



 
 
 
 
 
COLEGA 
 

   Foi na reunião no Ministério do Trabalho, sobre os serviços mínimos para o dia greve, que a IBERLIM 
quis saber o que realmente se passava. Depois de o STAD, ter esclarecido o porquê da luta dos 
trabalhadores, a IBERLIM ficou de enviar uma proposta de acordo para que este conflito fosse 
ultrapassado. 
   A IBERLIM, enviou no dia 28 de Novembro ao STAD uma proposta de acordo e que consta do 
seguinte: 

 Sobre a requalificação para a categoria de “Trabalhadores de Limpeza Hospitalar” a IBERLIM 
informa que todos os trabalhadores serão requalificados após o período de formação. 

 Sobre a Formação Profissional, a empresa analisará o assunto para encontrar uma solução para 
este assunto. 

 Sobre o reforço do quadro de pessoal, a IBERLIM informou de que só não foi reforçado ainda, 
porque foi enviado o pré-aviso de greve. 

 Sobre a actualização dos subsídios de Alimentação, Risco e de Transporte, conforme o Acordo 
de Condições Especificas, a resposta foi de que neste momento não há condições para esta 
actualização.  

Os trabalhadores no plenário realizado no dia 6/12/2016 decidiram manter a greve, porque com esta 
resposta, a empresa, não fez nenhum esforço para tentar resolver os problemas dos trabalhadores. 
 
CAMARADA 
 

O STAD, já teve conhecimento de que foi afixada pela empresa alista de trabalhadores para cumprirem 
os serviços mínimos, esta é uma manobra de tentar que os trabalhadores não lutem pelos seus direitos, 
ninguém deve ter medo de lutar, com temos informado os trabalhadores de limpeza não são obrigados 
a cumprir serviços mínimos. 
 
POR ISTO TODOS EM GREVE NO DIA 9 de DEZEMBRO PELO 
CUMPRIMENTO DOS DIREITOS QUE FORAM ADQUIRIDOS AO LONGO 
DOS ANOS E PELO CCT/STAD 

     

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA NO STAD 
VENCEREMOS! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
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