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

OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE LIMPEZA DA 

EUROMEX 
AEROPORTO PORTO – FEUP - ISEP 

DIA 29.MAIO – 2ª. FEIRA 
VÃO FAZER UMA GRANDE LUTA: 

 GREVE de 24 Horas nos locais de trabalho! 

 CONCENTRAÇÃO de protesto e denuncia!  
 CONTRA A PRÁTICA ILEGAL DE 

ASSÉDIO MORAL! 
PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES – A LUTA CONTINUA! 

CAMARADA 

O STAD, nos últimos meses, tem vindo a receber queixas de muitos trabalhadores e trabalhadoras da empresa 

EUROMEX que fazem a limpeza em diversos locais de trabalho (AEROPORTO do PORTO, FEUP e ISEP) sobre a 

maneira como são mal tratados pelas chefias da empresa diariamente no local de trabalho.  

De facto, as chefias, verbalmente, tratam muito mal os trabalhadores e trabalhadoras, intimidando-os, 

amedrontando-os e, inclusive, reprimindo-os – estas acções chamam-se “ASSÉDIO MORAL” e são totalmente 

ilegais!  Mas nós sabemos que jamais as chefias actuariam desta forma se não tivessem uma orientação ou, no 

mínimo, a total cobertura da EUROMEX!!! 
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Um dos direitos fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras é serem tratados com respeito e justiça. 

Compete à empresa impor que as chefias tratem com correcção os trabalhadores e trabalhadoras sobre as suas 

ordens - de modo algum os trabalhadores e trabalhadoras podem ser feridos na sua dignidade ou serem alvo de 

qualquer repressão! 

A EUROMEX tem total responsabilidade no tratamento que é feito aos trabalhadores e trabalhadoras! 

Há trabalhadoras que saem do local de trabalho a chorar – ora, o local de trabalho deve ser um espaço em que os 

trabalhadores se sintam bem pois somente desta maneira podem exercer a sua actividade profissional com total 

zelo. Somos trabalhadores de limpeza mas não somos lixo – temos dignidade e exigimos respeito! Alguns 

trabalhadores já fizeram queixa à empresa mas sem qualquer resultado - a EUROMEX assobia para o lado! 

COLEGA 

Acresce ainda a esta actuação ilegal da EUROMEX o facto da empresa não cumprir com os direitos dos 

trabalhadores!  

Concretamente, o STAD, no ano de 2016, em nome dos trabalhadores, enviou à EUROMEX um Caderno 

Reivindicativo dos trabalhadores do Aeroporto do Porto sobre várias matérias. Concretamente, a falta de 

cumprimento do Acordo de Condições Especificas do local de trabalho. Um dos deveres das empresas, de 

acordo com o CCT/STAD, é cumprirem com os ACORDOS DE CONDIÇÕES ESPECIFICAS existentes nos locais 

de trabalho. No caso concreto do Aeroporto do Porto, os trabalhadores exigem que se acabe a descriminação 

entre trabalhadores e que todos tenham os mesmos horários, ganhem a mesma retribuição e tenham o mesmo 

subsídio de transporte. 

Na reunião de Diálogo Social então existente, a EUROMEX ficou de estudar o Caderno Reivindicativo e de dar 

uma resposta ao STAD – mas, até hoje, não deu nenhuma resposta! 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA,  

Nesta situação, os trabalhadores reunidos em plenário decidiram marcar uma LUTA para o dia 29 de Maio, com 

uma GREVE e CONCENTRAÇÃO de protesto e denúncia. 

O STAD DENÚNCIA: 
 A TOTAL RESPONSABILIDADE DA EUROMEX NAS PRÁTICAS DE ASSÉDIO MORAL!  

 A ABSOLUTA FALTA DE RESPEITO E DE VONTADE DA EUROMEX NA RESOLUÇÃO DOS 
PROBLEMAS! 

 A EXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO ENTRE TRABALHADORES! 

O STAD EXIGE: 
 O FIM IMEDIATO DO ASSÉDIO MORAL! 

 A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS EXISTENTES! 

 O CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO AEROPORTO DO 
PORTO! 

 O FIM IMEDIATO DA DISCRIMINAÇÃO EXISTENTE! 

VAMOS TODOS, EM UNIÃO, LUTAR CONTRA O ASSÉDIO MORAL E PELOS 
DIREITOS DOS TRABALHADORES, SEM DESCRIMINAÇÃO! 

TODOS EM LUTA NO DIA 29.MAIO. – VENCEREMOS! 
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