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* FILIADO, EM PORTUGAL, NA CGTP-IN E FEPCES E, INTERNACIONALMENTE, NA UNI – GLOBAL E UNI - EUROPA * 
 

AS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA 

EUROMEX – IPO / LISBOA 
GREVE 24 HORAS 

DIA 17.MARÇO.2017- 6ª. FEIRA 

EXIGIMOS  
O CUMPRIMENTO DO CCT/STAD E DA LEI! 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!!! 
CAMARADA 

Os trabalhadores e as trabalhadoras do local de trabalho IPO em LISBOA decidiram marcar UM 

DIA DE GREVE para exigir que a EUROMEX cumpra com os seus direitos e para lutar por uma 

vida melhor! 

Neste sentido, os trabalhadores e as trabalhadoras exigem à empresa EUROMEX que: 

 Proceda a um aumento dos salários (para um valor a acordar, para além do salário mínimo 
nacional; 

 Pague o subsídio de alimentação sem discriminações (ou seja, igual para todos os 
trabalhadores que trabalham o mesmo número de horas diária); 

 Respeite com o CCT/STAD na sua cláusula 27ª (que diz respeito ao pagamento dos feriados 
e ao descanso compensatório dos mesmos); 

 Cumpra com o Acordo de Condições Específicas existente no local de trabalho (em relação 
ao subsídio de transporte); 

 Sejam cumpridas as normas de SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO (em relação aos 
vestiários masculinos); 

 Imponha às chefias que deixem de praticar ASSÉDIO MORAL e que tratem os trabalhadores 
com o respeito e dignidade que merecem! 

 

TODOS EM GREVE NO DIA 17 DE MARÇO! 
VAMOS LUTAR PELOS NOSSOS DIREITOS E A NOSSA DIGNIDADE! 
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COLEGA 

São estes os motivos que nos levam a realizar a greve do próximo dia 17 de Março e que foi 

decidida por todos os trabalhadores reunidos em plenário no dia 6 de Março - por isso, 

TODOS UNIDOS E EM LUTA, VENCEREMOS! 

Esta é uma luta que é de todos os trabalhadores, portanto todos devem estar unidos contra a 

empresa EUROMEX que continua a não demonstrar qualquer respeito pelos direitos dos 

trabalhadores, porque, efectivamente, a  

A EUROMEX CONTINUA A NÃO CUMPRIR O CCT/STAD AOS SINDICALIZADOS NO STAD! 

CAMARADA 

A EUROMEX, em muitos locais de trabalho, está a criar um problema muito sério que tem que 

ser resolvido rapidamente - é o problema do ASSÉDIO MORAL que as chefias exercem sobre os 

trabalhadores nos locais de trabalho! 

A questão é clara: ou a EUROMEX acaba com este inaceitável comportamento de intimidação e 

repressão ou os trabalhadores e o STAD, além de greves em muitos locais de trabalho, 

começarão a fazer denúncias públicas desta situação! 

O STAD, como a EUROMEX sabe, tem sempre total disponibilidade para resolver os problemas 

dos trabalhadores! Para isso, está completamente disponível para reunir com a empresa e tentar 

resolver as questões que estão a ser reivindicadas pelos trabalhadores. 

Mas, camaradas, infelizmente, a EUROMEX só demonstra disponibilidade para resolver os 

nossos problemas quando estamos unidos e em luta! É por isto que nós, trabalhadores e 

trabalhadoras que fazemos a limpeza do IPO / LISBOA vamos estar em  

GREVE NO PRÓXIMO DIA 17 DE MARÇO – SEXTA-FEIRA! 

COLEGA 

A nossa LUTA é contra a posição da EUROMEX de desrespeitar os nossos direitos (direitos 

estes que foram adquiridos ao longo dos anos) e contra o ASSÉDIO MORAL que estamos a ser 

vitimas! Os trabalhadores do IPO / LISBOA estão a lutar porque são sindicalizados no STAD e, 

portanto, o CCT que tem que lhes ser aplicado é o CCT/STAD. E a EUROMEX, ilegalmente, não o 

quer fazer – NÃO PODE SER! 

TODOS EM GREVE NO DIA 17 DE MARÇO! 
VAMOS LUTAR PELOS NOSSOS DIREITOS E A NOSSA DIGNIDADE! 

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA NO STAD - VENCEREMOS! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
A DIRECÇÃO NACIONAL 
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