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

GRANDE LUTA:
DIA 30.OUT.–2ª. FEIRA
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE LIMPEZA DA

EUROMEX - AEROPORTO PORTO
 GREVE de 24 Horas no Local de trabalho!
 CONCENTRAÇÃO de protesto e denúncia!

CONTRA A MÁ-FÉ DA EUROMEX!
PELO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CONDIÇÕES EXPECIFICAS
E DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES – A LUTA CONTINUA!

CAMARADA
Sim, Colega, a EUROMEX está de má fé – e o STAD vai informar porquê que faz esta afirmação!
Recordamos que o STAD, após a grande luta no dia 14 de Julho, propôs á empresa uma reunião para debater os
problemas existentes no Aeroporto do Porto e nesse sentido dar-lhe a oportunidade de acabar como conflito
existente no local de trabalho, sem haver mais conflitos!
Recordamos que este processo se iniciou em 2016 quando o STAD, 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 do Aeroporto
do Porto”. Um dos deveres das empresas, conforme 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 de trabalho, ganhem a mesma retribuição e tenham o mesmo subsídio de transporte.
COLEGA
Após alguns adiamentos e ainda na época de férias, a reunião realizou-se no dia 8 de Setembro.

Nesta reunião, a EUROMEX lamentou-se sobre os encargos da empresa no Local de Trabalho e tentou justificar a
sua indisponibilidade para solucionar o problema dos horários de trabalho e quis empurrar para o STAD a
responsabilidade da situação, pretendendo que o sindicato apresentasse uma outra proposta de Acordo.
Ou seja, começar tudo de novo - é inacreditável, mas é verdade!
O STAD rejeitou totalmente esta proposta e reiterou a proposta apresentada anteriormente e que já tinha sido
objecto de uma reunião com a EUROMEX em Maio e na qual já tinham ficado acordadas algumas reivindicações,
(pagamento no final Maio dos retroactivos do subsídio de turno e do valor dos 16% em falta desde Janeiro 2017).

A EUROMEX NÃO CUMPRIU COM ESTE COMPROMISSO = MÁ-FÉ!!!
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA,
Nesta reunião de Maio ficou também acordado que aos trabalhadores e trabalhadoras que laboram em regime de
6x2 lhes seria aplicado o regime de 4x2 durante o mês de Junho. Porém,

MAIS UMA VEZ A EUROMEX FALTOU AO COMPROMISSO ASSUMIDO = MÁ-FÉ!!.
No final da reunião de dia 8 de Setembro ficou decidido que era a EUROMEX que tinha que fazer chegar ao STAD
uma proposta até ao final da 1ª semana de Outubro – mas, a EUROMEX tornou a não honrar o compromisso!
Porém, no dia 12 de Outubro enviou uma carta ao STAD na qual dá o dito por não dito, seja não cumprindo com
os compromissos da reunião de Maio seja com as negociações da reunião de Setembro!

A EUROMEX ESTÁ DE MÁ-FÉ – COMBATEMOS TOTALMENTE A MÁ-FÉ!
A EUROMEX tem total responsabilidade pela luta e a greve devido à sua total falta de abertura para solucionar os
problemas e na falta de cumprimento dos direitos dos trabalhadores e, pior, pela sua má-fé!!!
Somos trabalhadores de limpeza mas não somos lixo – temos dignidade e exigimos respeito e cumprimento dos
nossos direitos! A LUTA CONTINUA E VAI CONTINUAR – VENCEREMOS!
Esta actuação da EUROMEX e o facto da empresa não cumprir com os direitos dos trabalhadores e com os
compromissos que assumido na reunião de Maio e fugir ás negociações da reunião de Setembro, demonstra
bem a má-fé com que a empresa está para com os trabalhadores e trabalhadoras e o STAD!
Nesta situação, os trabalhadores reunidos em plenário decidiram marcar uma LUTA para o dia 30 de Outubro,
com uma GREVE e CONCENTRAÇÃO de protesto e denúncia.

O STAD EXIGE À EUROMEX





NEGOCIAÇÕES FEITAS DE BOA FÉ!
A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS EXISTENTES!
O CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO AEROPORTO PORTO!
O FIM IMEDIATO DA DISCRIMINAÇÃO EXISTENTE!

VAMOS TODOS, EM UNIÃO, LUTAR PELOS DIREITOS DOS
TRABALHADORES, SEM DESCRIMINAÇÃO!

TODOS EM LUTA NO DIA 30. OUTUBRO. – VENCEREMOS!
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