
STAD

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA

 ISS - AEROPORTO DE LISBOA
INFORMAÇÕES SOBRE O COMBATE AO

DESPEDIMENTO COLETIVO: 
 Sobre a reunião com a ISS no dia 28.Out.2020
 Nova reunião no dia 4.Novembro

NA REUNIÃO DE DIA 28.OUTUBRO, A ISS DEU INFORMAÇÕES SOBRE ALGUMAS QUESTÕES COLOCADA
PELO STAD E A COMiSSÃO REPRESENTATIVA DOS TRABALHADORES.

CAMARADA

AS QUESTÕES COLOCADAS À ISS FORAM AS SEGUINTES:
1. Sobre poder haver substituição de trabalhadores a despedir por outros voluntários que  

queiram  sair -  a  ISS informou  que  não  houve  qualquer  trabalhador  que  mostra-se
interesse em integrar o despedimento em troca de outro.

2. Sobre  outras  alternativas  ao  despedimento   -  a  ISS informou  de  que  não  tem mais
alternativas, ou seja é intenção da empresa efectivar o despedimento.

3. Sobre o valor das indeminizações   – a ISS continua a dizer que vai cumprir o que está no
Código de Trabalho e o CCT das Limpezas industriais mas, nesta reunião, informou de
que tem disposição de fazer uma majoração nos valores de cada trabalhador, não sendo
o pagamento  do  subsídio  de  turno,  ficando de enviar  ao  STAD os  valores  de  cada
trabalhador antes da próxima reunião.

4. Sobre os casais que estão os dois envolvidos no despedimento   - a  ISS aplicará o que
está na lei, ou seja, num deles o pré-aviso será superior.

5. Sobre as trabalhadoras que estão a amamentar   -  a  ISS irá contactar cada uma para
propor  outro  posto  de  trabalho,  se  as  trabalhadoras  aceitarem,  porque  não  são
obrigadas,  quando  o  aeroporto  retomara  a  actividade  as  mesmas  serão  novamente
colocadas no aeroporto.

COLEGA
Vamos continuar a defender os direitos dos trabalhadores nestas reuniões com a ISS e a lutar!
Como  sempre  lutámos  no  passado,  continuamos  a  lutar  no  presente  e  continuaremos  a
lutaremos no futuro – e, estamos certos, VENCEREMOS! 

QUEREMOS TRABALHO - CONTRA O DESPEDIMENTO COLETIVO DA ISS!
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