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

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  

EMPRESA-EUROMEX 
no 

AEROPORTO DO PORTO 
 

A NOSSA LUTA DE 30 DE OUTUBRO FOI 

ESPETACULAR! 
 A GREVE TEVE UMA FORTE ADESÃO!  

 A CONCENTRAÇÃO FOI GRANDIOSA! 
 

UNIDOS E EM LUTA, NO STAD, - VENCEREMOS! 
 

CAMARADA 

Os trabalhadores e trabalhadoras do Aeroporto do Porto demonstraram com a LUTA do dia 30 de Outubro:  

 Que estão fartos da falta de respeito e da má-fé da empresa EUROMEX; 

 Que estão fartos de tentar negociar infrutiferamente um acordo sobre a aplicação, sem discriminações, a 

todos os trabalhadores e trabalhadoras do Acordo de Condições Especificas de Trabalho em relação aos 

horários de trabalho; 

 Que também estão fartos e lutam contra a EUROMEX a exigir que a mesma cumpra com o Contrato 

Colectivo de Trabalho e com os direitos dos trabalhadores. 

Por isso, no dia 30 de Outubro, os trabalhadores e trabalhadoras de limpeza industrial da empresa EUROMEX no 

AEROPORTO DO PORTO não tiveram medo de ameaças e das repressões e saíram à rua a manifestaram-se 

contra esta a actuação da empresa. 

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD,  
ATINGIREMOS OS NOSSOS JUSTOS OBJETIVOS – A LUTA CONTINUA! 
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COLEGA 

Após a luta de dia 30 de Outubro foi logo proposta uma nova reunião à empresa EUROMEX - a resposta que foi 

enviada ao STAD é de que a empresa mantém a posição anterior! 

Ou seja, não está disponível para negociar e resolver os problemas dos trabalhadores e, desta maneira, melhorar 

as condições de trabalho dos trabalhadores do Aeroporto do Porto! 

Após esta resposta da EUROMEX ao STAD foi imediatamente por este requerido ao Ministério do Trabalho uma 

reunião com a EUROMEX, que foi marcada para o próximo dia 28 de Novembro. 

Porém, após esta primeira informação do Ministério do Trabalho, no dia seguinte o STAD recebe novo email do 

mesmo Ministério a informar que a reunião de negociações de dia 28 de Novembro porque a EUROMEX não tem 

disponibilidade para reunir nesse dia e só tem disponibilidade em meados de Dezembro! 

Entretanto, esta reunião já esta marcada para o dia 18 de Dezembro de 2017 

A EUROMEX ESTÁ A BRINCAR COM OS TRABALHADORES! 
ESTA ACTUAÇÃO DA EUROMEX É UMA FALTA DE RESPEITO PARA COM AQUELES(AS) QUE 

TRABALHAM TODOS OS DIAS PARA A EMPRESA ENRIQUECER CADA VEZ MAIS!! 
 

CAMARADA 

Entretanto, há poucos dias, a EUROMEX afixou um comunicado no Aeroporto em que informa que está em 

contactos regulares com o STAD e com os dirigentes sindicais. 

Face a este comunicado da EUROMEX, o STAD afirma - a EUROMEX está mais uma vez a faltar a verdade, ou 

seja, isto não é verdade pois a empresa não quis reunir com o sindicato após a greve de dia 30 de Outubro! 

Esta manobra da EUROMEX demonstra bem a sua desorientação - que só se deve às grandes lutas que têm sido 

feitas pelos trabalhadores no Aeroporto do Porto! 

CONTRA AS MENTIRAS E MANOBRAS DA EUROMEX SÓ TEMOS UMA RESPOSTA: 

A LUTA VAI CONTINUAR E VAMOS GANHAR! 
 

CAMARADA  

Por isto e contra esta actuação da EUROMEX, a luta não terminou!  

Estamos abertos ao diálogo social, estamos disponíveis para resolvermos os nossos problemas - porque somos 

trabalhadores e gente séria e de palavra! 

Por esta razão não acreditamos nas palavras da EUROMEX, que só servem para nos tentar dividir e confundir! 

Vamos continuar a lutar e não desistiremos até conseguirmos que as nossas justas reivindicações sejam 

acordadas porque 

QUEREMOS E MERECEMOS VIVER MELHOR! 

UNIDOS E ORGANIZADOS NO STAD, 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES DE LIMPEZA! 

A LUTA CONTINUA, VENCEREMOS! 
SAUDAÇÕES SINDICAIS 
A DIRECÇÃO NACIONAL 
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