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FILIADO: 
Em Portugal, na CGTP – IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA e UNI-GLOBAL 

NOTA  AOS  ORGÃOS  DE  COMUNICAÇÃO  SOCIAL 

DIA 22 – JUNHO - 2018 (6ª. FEIRA) 
Os trabalhadores e trabalhadoras do sector da 

LIMPEZA INDUSTRIAL REALIZAM UM DIA DE LUTA NACIONAL 

Pela revisão do Contrato Colectivo de Trabalho 

*GREVE NACIONAL – das 00.00 horas às 24:00 horas 
*CONCENTRAÇÃO NACIONAL – às 14:30 horas, na 

SEDE ASSOCIAÇÃO PATRONAL – RUA CONDE REDONDO, 76, LISBOA 
Partida do Parque Eduardo VII, às 13:45 horas, em desfile até à Associação Patronal. 

Com a participação solidária de ARMÉNIO CARLOS, Secretário-geral da CGTP-IN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No próximo dia 22, sexta-feira, os trabalhadores do Sector da Limpeza Industrial vão realizar um DIA DE LUTA NACIONAL 

com um único objectivo - exigirem à associação patronal do sector a revisão do Contrato Colectivo de Trabalho sectorial.  

Esta luta foi convocada pelo STAD depois de, na última revisão de Conciliação no Ministério do Trabalho, realizada e no 

passado dia 16.Maio.2018, a associação patronal, mais uma vez, se ter recusado a negociar. 

Desde 2004, data da última publicação do CCT, que a Associação Patronal se recusa intransigentemente a rever o Contrato 

Colectivo de Trabalho, com a intenção expressa de o fazer caducar.  

Porém, ao longo dos anos, por um lado, os tribunais, em centenas de processos, têm recusado sistematicamente a 

interpretação imprópria das empresas da caducidade do CCT e, por outro, os trabalhadores do sector têm realizado, desde 

então, dezenas de lutas nos locais de trabalho. 

Este DIA DE LUTA NACIONAL da próxima sexta-feira, 22.Junho.2018, integra-se, assim, num contexto de grande 

conflitualidade social neste sector que se arrasta desde há catorze anos.  

A GREVE abrange todos os locais de trabalho com incidência especial nos hospitais, transportes (aeroportos, comboios, 

metropolitanos), grandes superfícies e instalações fabris. 

A CONCENTRAÇÃO NACIONAL, para a qual se espera milhares de participantes de todo o País e na qual participará 

solidariamente Arménio Carlos, S-G da CGTP-IN, expressará publicamente o repúdio e o protesto dos trabalhadores a este 

comportamento patronal e o seu firme convencimento que conseguirão o seu Contrato Colectivo de Trabalho! 

No Sector das Limpezas Industriais trabalham aproximadamente 35.000 trabalhadores, a maioria do género feminino.   

SOLICITAMOS A PUBLICAÇÃO DESTA NOTICIA E A COBERTURA JORNALÍSTICA DESTA CONCENTRAÇÃO 
PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO ADICIONAL PODERÃO SER CONTACTADOS OS DIRIGENTES SINDICAIS 

VIVALDA SILVA – 934544552 // CARLOS TRINDADE - 917277782 
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