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FILIADO: 
Em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL 

 

 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  

VADECA 
STCP - FRANCOS E VIA NORTE 

GREVE 24 HORAS  
DIA 27.FEVEREIRO.2017 – 2ª. FEIRA 

Vamos lutar: 
 

 POR AUMENTOS DE SALÁRIO - merecemos ganhar melhor e acima do salário 
mínimo nacional;  

 PELO AUMENTO DO SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO — que já há vários anos não 
é aumentado; 

 PELO DIÁLOGO SOCIAL – é necessário que a VADECA solucione os problemas 
negociando com o STAD! 

 PELA DIGNIDADE – nunca aceitaremos ser tratados como máquinas de 
trabalhar e fazer lucros para a VADECA! 

 

A LUTA CONTINUA - VENCERERMOS! 
COLEGA  

Os trabalhadores e trabalhadoras da VADECA - STCP estão fartos que a empresa continue a 

brincar com os seus direitos e que não queira chegar a acordo num numa aumento salarial e do 

subsídio de alimentação, de valores dignos. 

Assim e com esta nova Greve, em continuação de outras que já se realizaram recentemente, os 

trabalhadores e trabalhadoras pretendem demonstrar que jamais vão desistir de lutar por 

aumentos justos e dignos e pela manutenção dos seus direitos, pela dignidade de quem trabalha 

e por uma vida melhor. 
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UNIDOS E EM LUTA, NO STAD -VENCEREMOS! 
 

CAMARADA 

O SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO já não é aumentado há vários anos, conforme estipula o Acordo 

para o local de trabalho! É vergonhoso o Subsidio de Alimentação diário que os trabalhadores 

recebem - mas os trabalhadores e o STAD sempre estiveram e estão disponíveis para negociar e 

acordar o aumento digno deste subsídio. Por isso, todos em GREVE! 

O AUMENTO DO SALÁRIO que reivindicamos pretende que o salário seja aumentado acima do 

salário mínimo nacional, como aliás sempre sucedeu no passado! Temos uma categoria 

profissional que nos dá mais responsabilidade - por isso, devemos ganhar mais! 

O DIÁLOGO SOCIAL que é necessário existir entre o STAD e a VADECA deve sempre ser o 

instrumento para solucionar estes (e outros) conflitos e problemas – mas a VADECA não quer!!! 

A DIGNIDADE E A CONSCIÊNCIA PROFISSIONAL que os trabalhadores e trabalhadoras de 

limpeza industrial têm nunca serão humilhadas nem espezinhadas por qualquer empresa -  os 

trabalhadores e trabalhadoras são homens e mulheres livres e não simples máquina de trabalhar 

e fazer lucros, como a VADECA pensa!!! 

Ou seja: 

EXIGIMOS UM AUMENTO DE SALÁRIO E DE SUBSÍDIO 
DE ALIMENTAÇÃO DIGNOS, O DIÁLOGO SOCIAL E O 
RESPEITO PELA DIGNIDADE DE QUEM TRABALHA! 

CAMARADA  

Vamos continuar unidos e a lutar pelos nossos direitos - como sempre lutámos no passado, 

vamos continuar a lutar no presente e iremos lutar no futuro!  

A UNIÃO FAZ A FORÇA! 
 

GREVE 24 HORAS  
DIA 27.FEVEREIRO.2017 – 2ª. FEIRA 

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, OS 
TRABALHADORES TÊM OS SEUS PROBLEMAS RESOLVIDOS! 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 
SAUDAÇÕES SINDICAIS 

 A DIRECÇÃO NACIONAL  
COMUNICADO Nº 24-2017 - LISBOA, 16.Fevereriro.2017 


