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TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE LIMPEZA DA 

IBERLIM 
HOSPITAL CURRY-CABRAL 

VÃO ESTAR EM LUTA NO DIA 6 DE OUTUBRO: 
 GREVE de 24 Horas no Local de trabalho! 

 CONCENTRAÇÃO de protesto e denúncia entre as 

9,30h e as 11,30h na entrada principal do hospital  

  

PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES – A LUTA CONTINUA! 

CAMARADA 

A luta vai continuar contra a relutância da empresa IBERLIM que até ao momento não mostra qualquer 

disponibilidade de resolver o conflito existente no Local de Trabalho e de negociar as reivindicações dos 

trabalhadores que estão expressas no Caderno Reivindicativo que a Direcção Nacional do STAD enviou a 20 de 

Outubro de 2016 à IBERLIM. Porque durante meses consecutivos a IBERLIM não deu qualquer resposta, seja ao 

pedido de reuniões, seja aos pedidos de insistência onde o STAD solicitava uma proposta de datas para a 

realização da reunião conjunta, sob pena de considerar que essa empresa não pretendia cumprir com o Diálogo 

Social, facto que se veio a verificar, pelo que inevitavelmente nos restou recorrer aos mecanismos legais/sindicais 

ao nosso dispor. 

COLEGA 

    Após a greve de dia 14 de Junho o sindicato propôs à IBERLIM uma nova reunião como não houve resposta da 

empresa, a mesma foi solicitada ao Ministério do Trabalho e efectuada a 04 de Agosto de 2017 e mais uma vez não 

foi possível chegar a um bom entendimento tendo a empresa ficado de posteriormente dar uma resposta ao STAD, 

por esse motivo o Ministério do Trabalho entendeu que este processo ficava em aberto e propôs que se realiza-se 

nova reunião, neste seguimento a nova reunião realizou-se no dia 3 de Outubro e mais uma vez a IBERLIM não 

mostrou abertura para a resolução deste conflito. 
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CONTRA ESTA ATITUDE DE UMA TOTAL FALTA DE RESPEITO PARA COM OS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS, POR PARTE DA IBERLIM, NO DIA 6 DE 

OUTUBRO ESTAMOS UNIDOS E VOLTAMOS A LUTA, COM GREVE DE 24 HORAS E 

COM CONCENTRAÇÃO ENTRE AS 9,30H E AS 11,30H A PORTA DO HOSPITAL 
 

COLEGA 

   Com esta greve pretendemos que a IBERLIM mostre respeito para com os trabalhadores e trabalhadoras e que 

nas reuniões com o STAD mostre vontade efectiva em resolver os problemas existentes, especialmente, sobre o 

Caderno Reivindicativo enviado pelo STAD e que tem por base o ACORDO de CONDIÇÕES EXPECIFICAS,  que se 

aplica no local de trabalho, em relação o subsidio de alimentação que tem que ser igual ao da função pública e 

subsidio de transporte no valor igual ao passe da cidade de Lisboa. 

Que a IBERLIM pague os feriados conforme o CCT/STAD e conceda o respectivo descanso compensatório do 

trabalho prestado em dia feriado a todos os trabalhadores que trabalham em dia feriado. 

 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA, 

   É por todas estas situações que os trabalhadores reunidos em plenário decidiram marcar uma mais esta LUTA  

para o dia 06 de Outubro, com uma GREVE de 24 horas e CONCENTRAÇÃO de protesto e denúncia na porta do 

Hospital que é o nosso Local de Trabalho. 

 

O STAD DENÚNCIA: 
 

A ABSOLUTA FALTA DE RESPEITO E DE VONTADE DA IBERLIM NA RESOLUÇÃO DOS 
PROBLEMAS! 
A TOTAL FALTA DE VONTADE PARA EM CONJUNTO COM O SINDICATO DEBATER QUESTÕES 
LABORAIS DESTES TRABALHADORES. 

 
VAMOS ESTAR TODOS EM GREVE E NA 

CONCENTRAÇÃO NO DIA 6 DE OUTUBRO A LUTAR 
PELOS NOSSOS DIREITOS 

 
EM LUTA COM O STAD---VENCEREMOS! 
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