
VENCEREMOS! 
BOLETIM DO STAD 

Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas  
Filiado, em Portugal, na CGTP – IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL 

PARA OS TRABALHADORES DO SECTOR DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS 
   Com. nº 122/2018 . Lisboa, 18.Setembro.2018 - Boletim 4/2018 

Porque os patrões continuam intransigentes, 

9.NOV.2018 / SEXTA-FEIRA
NOVA LUTA NACIONAL 

dos trabalhadores e trabalhadoras da 

LIMPEZA INDUSTRIAL!

VAMOS A ELES - TODOS À NOVA LUTA NACIONAL!
PELO NOSSO CCT, OS DIREITOS E OS NOSSOS AUMENTOS!



Porque os patrões
continuam intransigentes, 

Em 9.Novembro,vamos continuar a 
luta de 22.Junho!
No próximo dia 9.Novembro.2018, sexta-feira, vamos 
f a z e r  u m a  N O V A  L U T A  N A C I O N A L  D O S 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA LIMPEZA 
INDUSTRIAL! Esta nova luta nacional é a continuação da 
grandiosa e histórica luta que fizemos no passado dia 
22.Junho e vamos realizá-la porque o patronato continua 
intransigente em negociar a revisão do nosso Contrato 
Colctivo de Trabalho(CCT).
O objectivo desta nova luta nacional de 9.Novembro é o 
mesmo daquele que tivemos em 22.Junho, concretamente:
 

Exigimos ao patronato a revisão do 
nosso CCT, a manutenção dos 
nossos direitos e o aumento dos 
nossos salários!
É por estes objectivos que lutámos no dia 22.Junho, 
vamos lutar no próximo dia 9.Novembro e continuare-
mos a lutar no futuro (até eles serem realizados!)
Estes objectivos são claros e justos e são totalmente 
possíveis de concretizar. 
Somente é necessário que os patrões compreendam que 
nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos Homens e 
Mulheres Livres, responsáveis, competentes e zelosos – 
e tão bons somos a trabalhar como somos bons a lutar!
E jamais deixaremos de lutar contra a intransigência 
patronal que, depois da grandiosa e histórica luta nacio-
nal de 22.Junho, ainda não deu uma resposta ao STAD 
para começarmos a revisão do nosso CCT, apesar das 
insistências feitas!
Nós, trabalhadores e trabalhadoras da Limpeza Indus-
trial, temos toda a razão e a  Justiça Social do nosso 
lado!
As empresas têm muitos lucros, produzido pelo nosso 
trabalho competente e dedicado, portanto, exigimos a 
repartição justa da riqueza existente – é por isto que 
vamos novamente lutar no próximo dia 9.Novembro!!
Quem está errado e fora da razão são os patrões porque

OS PATRÕES QUEREM CONTINUAR 
A VIVER MUITO BEM 
À CUSTA DO NOSSO
VIVER MUITO MAL

JAMAIS ACEITAREMOS ISTO!

TEMOS DIGNIDADE  – QUEREMOS JUSTIÇA SOCIAL! TEMOS DIGNIDADE  QUEREMOS E LUTAMOS PELO NOSSO CONTRATO,–
OS NOSSOS DIREITOS E OS NOSSOS SALÁRIOS!

9.NOV.2018 / SEXTA-FEIRA

NOVA LUTA NACIONAL
dos trabalhadores e trabalhadoras da

LIMPEZA INDUSTRIAL!

GREVE NACIONAL
UM DIA (DAS 00.00 HORAS ÀS 24.00 HORAS)

CONCENTRAÇÃO NACIONAL
14:30 HORAS 

SEDE DA ASSOCIAÇÃO PATRONAL 
(RUA CONDE REDONDO, Nº. 76)

PONTO de ENCONTRO
12:00 HORAS

MANIFESTAÇÃO
14:00 HORAS

MARQUÊS DE POMBAL
DO MARQUÊS DE POMBAL PARA 

A SEDE DA ASSOCIAÇÃO PATRONAL

Com a participação solidária de Arménio Carlos, Secretário-geral da CGTP-IN

GREVE NACIONAL  
forma de a fazer: No dia 9.Novembro, sexta-
feira, NÃO se trabalha! Comparecemos no local 
de trabalho, fazemos um grupo de apoio à greve 
juntamente com o piquete de greve e, a uma hora 
combinada, partimos para o ponto de encontro 
da concentração nacional.

CONCENTRAÇÃO NACIONAL
forma de participar: Os trabalhadores da 
cidade de Lisboa – deslocam-se para o ponto de 
encontro pelos seus próprios meios. Os traba-
lhadores de fora da cidade de Lisboa – contac-
tam com o STAD para se deslocarem em meios 
de transporte colocados à sua disposição.
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PROPOSTA DE TABELA SALARIAL
A PARTIR DE 1.JANEIRO.2018

(para horários de trabalho de 40 horas semanais)

· Sejam aplicados os actuais direitos laborais, inscritos no actual CCT (que os patrões constantemente violam):

· Seja respeitado o pagamento das horas de trabalho nocturno a 30% entre as 20:00 e as 24:00 horas e as 5:00 horas e as 
7:00 horas, e de 50% entr as 00:00 horas e as 5:00 horas; 

· O pagamento do trabalho em dias feriados seja de 100% acrescido do gozo de um dia de folga compensatória!

· O Domingo continue a ser dia de folga obrigatória e que a laboração contínua (com trabalho extra aos domingos) seja 
paga com um acréscimo de 16% sobre a remuneração mensal e que este subsidio seja pago nas férias, no subsidio de 
férias e no de Natal!

· O direito ao local de trabalho se mantenha inalterado, ou seja, que terminem as transferências ilegitimas e abusivas!

· O subsídio de alimentação seja aumentado para 5 euros por dia (para horários a tempo completo e 
proporcional nos horários a tempo parcial até 5 horas diárias – a partir de 5 horas diárias de trabalho, um 
subsídio completo) !

· O salário base do Sector da Limpeza Industrial seja superior ao Salário Mínimo Nacional, concretamente:

OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA LIMPEZA INDUSTRIAL 

EXIGEM E LUTAM PARA QUE :
· O CCT entre em vigor em 1 de Janeiro de 2018;

A UNIÃO FAZ A FORÇA! STAD – FORÇA SINDICAL!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!!

NÍVEL
CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS
SALÁRIOS

I Supervisor geral 1,300 €

II Supervisor 1.040 €

III
ENC. Lavador de Vidros
ENC. Lavador Viaturas

ENC. Geral,

780 €

IV LAVAD. de Vidros
ENC. Lav. Encerador

ENC. Limpa Aeronaves
700 €

V
LAV. Viaturas

ENC. Limp. Hospitalar
ENC. Lavad. Limpador

670 €

VI
Lavad. Encerador

Limpador de Aeronaves

ENC. Limpeza
ENC. Lavad. Vigilante

645 €

VII

Trab. Limp. Hospitalar
Lavad. Limpador

Cantoneiro de Limpeza 630 €

VIII
Lavad. Vigilante

Trab. Limpeza Hotéis 615 €

IV Trabalhadora Limpeza 600 €


