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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  
DAS EMPRESAS 

ISS – IN FLIGHT 
AEROPORTO de LISBOA 

 

LUTA – CONCENTRAÇÃO 
4. FEIRA – 8.MARÇO.2017 

DAS 13:30H–17:30H 
LOCAL – AEROPORTO, NA ROTUNDA  

DAS BOMBAS DE GASOLINA – HOTEL TRIP 
 

 PELO RESPEITO DO CCT/LIMPEZA E DA LEI 
– transferência de local de trabalho! 

 CONTRA AS ILEGALIDADES DA ISS E DA IN 
FLIGHT 

 PELOS DIREITO AO TRABALHO! 

Unidos, venceremos! 

mailto:stad_nacional@stad.pt


CAMARADA 

Como todos sabemos, no passado dia 20 de Fevereiro, devido a um concurso público, as empresas ISS e IN 

FLIGHT entraram no local de trabalho LIMPEZA DE AVIÕES NO AEROPORTO DE LISBOA depois de, através de 

um concurso publico, terem ganho uma parte da empreitada à IBERLIM, a empresa prestadora de serviços que 

até essa data teve toda a empreitada.  

Como estipula o CCT/LIMPEZA do STAD, a IBERLIM passou a parte correspondente dos seus trabalhadores e 

trabalhadoras para a ISS e IN FLIGHT, que legalmente os deve aceitar com todos os seus direitos e garantias 

(antiguidade, horários, salários, etc). È isto que estipula o CCT/STAD através da cláusula de “transferência de 

local de trabalho”.  

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

Foi sempre assim que se passou ao longo de dezenas de anos nas várias mudanças de empresas – e é isto que 

se tem que passar também neste caso!  

Porém, surpreendemente, as empresas ISS e IN FLIGHT não aceitaram 16 (dezasseis) trabalhadores (as) da 

IBERLIM – que até este momento ainda não pegaram ao trabalho! 

Não pode ser - é este procedimento que todas as empresas têm que cumprir – sejam quais forem as empresas!  

O STAD imediatamente propôs à ISS e à IN FLIGHT  uma reunião para se resolver a situação – mas, porque estas 

não responderam, o STAD de imediato requereu ao Ministério do Trabalho uma reunião de emergência com as 

três empresas para se resolver a situação! A posição dos/as trabalhadores/as é clara:  

QUEREMOS O NOSSO TRABALHO – TEMOS O DIREITO AO TRABALHO! 

COLEGA 

Jamais aceitaremos as ilegalidades da ISS e da IN FLIGHT! Estas empresas têm que cumprir o CCT/STAD e a Lei 

e aceitar os/as trabalhadores/as que a IBERLIM destacou – e se têm duvidas do que esta empresa fez, discutam 

essa situação com a IBERLIM porque os/as trabalhadores/as é que não podem ficar prejudicados/as! 

CAMARADA 

Para além da reunião que vai haver no Ministério do Trabalho e da discussão entre o STAD as três empresas, 

para defender os nossos interesses, para denunciar a presente situação e reivindicar os nossos direitos – o 

direito ao trabalho, o STAD organiza e convoca uma  

LUTA – CONCENTRAÇÃO 
4. FEIRA – 8.MARÇO.2017 - DAS 13:30H–17:30H 

LOCAL - NA ROTUNDA DAS BOMBAS DE GASOLINA – HOTEL TRIP 
 PELO RESPEITO DO CCT/LIMPEZA E DA LEI – transferência de local de trabalho! 

 CONTRA AS ILEGALIDADES DA ISS E DA IN FLIGHT 

 PELOS DIREITO AO TRABALHO! 

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, VENCEREMOS! 

A DIREÇÃO NACIONAL 

LISBOA, 4-3-2017 – COMUNICADO Nº. 29/2017 


