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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA

IBERLIM
LIMPEZA DE AVIÕES - AEROPORTO DE LISBOA

DIA DE LUTA - 14.JUNHO.2019 (6ªF.)     
 GREVE DE 24 HORAS
 CONCENTRAÇÃO  -  DAS 9,30H -  12,30H,

NA ROTUNDA DA BP
 PELA APLICAÇÃO, A TODOS OS TRABALHADORES, DO

ACORDO ASSINADO ENTRE O STAD E A IBERLIM E
PUBLICADO NO “BOLETIM DE TRABALHO E EMPREGO”!!!

 PELA DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS!!!
 PELA DEFESA DA NOSSA PROFISSÃO E DIGNIDADE!!!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
CAMARADA

O STAD e a IBERLIM assinaram no passado dia 28 de Novembro de 2018 um Acordo de Condições Especificas

para os trabalhadores da  IBERLIM nos Aeroportos, no qual constam matérias importantes como o subsídio de

turno, subsídio de transporte e o subsídio de alimentação. 

Este Acordo foi sempre negociado com total boa fé pelo STAD, que sempre defendeu e defende e ficou no texto

do  Acordo  que  o  mesmo é  para  aplicar  a  todos os  trabalhadores,  sem discriminações,  que  fazem parte  da

operativa de Limpeza de Aeronaves nos Aeroportos.

Porém, agora, a IBERLIM vem dar o dito por não dito e não quer cumprir com o que se comprometeu e assinou!

Este Acordo de Condições Especificas, negociado e assinado entre o STAD e a IBERLIM e que foi publicado no

BTE nº 5 de 8 Fevereiro de 2019, e que, por isso, é Lei,  tem que ser aplicado aos Operador Abastecedor de

Aeronaves e aos Controladores de Aeronaves – é o que está exarado e o que tem que ser respeitado!

STAD

http://www.stad.pt/
mailto:stad_nacional@stad.pt


Queremos e exigimos os mesmos direitos para todos os trabalhadores, sem qualquer discriminações - a IBERLIM

tem que cumprir com a Lei e aplicar direitos iguais para todos os trabalhadores!

VAMOS LUTAR POR DIREITOS IGUAIS PARA TODOS, SEM DISCRIMINAÇÃO!
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA

O  STAD, assim que tomou conhecimento deste incumprimento por parte da  IBERLIM, propôs-lhe uma reunião

para tentar  ultrapassar,  por via do diálogo social,  o  conflito que ela tinha criado e, até este momento,  já  se

realizaram três reuniões. A primeira no dia 23 de Abril, na qual se debateram as seguintes questões: 

1. Falta de cumprimento na aplicação do A.E. aos Operadores Abastecedores de Aeronaves e Controladores;

2. Actualização dos subsídios de turno a 6 trabalhadores que sempre receberam o respectivo subsídio do

horário H24 e que foram reduzidos;

3. Vencimento base de um conjunto de trabalhadoras que estava abaixo do vencimento de 600€;

A IBERLIM ficou de verificar todas as situações e dar uma resposta ao STAD na reunião seguinte. 

A  segunda reunião realizou-se no dia 7 de Maio e a  IBERLIM informou que, sobre os subsídios de turno dos 6

trabalhadores  que  estavam  rectificados  para  os  valores  anteriores,  em  seu  entender  não  tinham  que  ser

actualizados para o valor do horário H24; sobre os salários que estavam abaixo do valor de 600€, informou que os

mesmos estavam rectificados; sobre a aplicação do A.E. a todos os trabalhadores continuou a recusar a sua

aplicação, mas ficou de estudar toda a situação e marcou-se nova reunião para o dia 23 de Maio.

Nesta  reunião,  a  terceira,  a  IBERLIM acabou por  informar  que  nunca  teve  intenção  de  aplicar  o  Acordo  de

Condições Especificas aos trabalhadores que não têm categoria de Limpador de Aeronaves!

Ora, esta situação jamais pode ser aceite pelo STAD e pelos trabalhadores – isto é uma discriminação inaceitável!

CAMARADA

Então, face à posição assumida pela IBERLIM nesta reunião, não resta outra alternativa aos trabalhadores que não

seja a LUTA para exigir que a empresa cumpra a Lei, ou seja, o nosso Acordo de Condições Especificas que a

IBERLIM assinou de livre vontade e, pensamos nós, de boa fé! 

 CONTRA A DISCRIMINAÇÃO - PELO ACORDO DE CONDIÇOES ESPECIFICAS!!!
 CONTRA O AUMENTO DO NOSSO TRABALHO E DE RESPONSABILIDADES!
 PELA DEFESA DA NOSSA PROFISSÃO E A NOSSA DIGNIDADE!!! 
 PELO CUMPRIMENTO DA LEI E DO NOSSO CCT!!!

 DIA DE LUTA - 14.JUNHO.2019 (6ª. FEIRA)
GREVE DE 24 HORAS e CONCENTRAÇÃO!

UNIDOS E ORGANIZADOS, NO STAD, VENCEREMOS!
A LUTA CONTINUA! 
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