
DEPOIS DA GRANDE LUTA CONTRA A AMBIENTE E JARDIM

SAUDAÇÃO CALOROSA DO STAD 
A TODOS OS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS!
A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

COLEGA E CAMARADA
O STAD saúda calorosamente todos os trabalhadores e trabalhadoras da AMBIENTE E JARDIM que combateram 
fortemente nos últimos meses pelo pagamento dos seus salários! 
Apesar de estarem sem salários, os/as trabalhadores/as continuaram a trabalhar com total competência, 
demonstrando, assim, o seu elevado profissionalismo!
O resultado do nosso combate foi positivo – os clientes, totalmente sensibilizados pela acção determinada e 
consciente da Classe Trabalhadora e do STAD, rescindiram com justa causa os concursos com a AMBIENTE E JARDIM 
e contrataram outras empresas!
Porém, o nosso combate ainda não terminou – os trabalhadores continuarão a lutar pelos salários que empresa 
AMBIENTE E JARDIM lhes ficou a dever.

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA
Os trabalhadores fizeram uma grandiosa luta com greves e participaram nas fortíssimas concentrações de Lisboa, 
Porto, Coimbra e Faro nas quais exigiram o pagamento dos salários em atraso e uma posição firme por parte dos 
clientes. 
Esta foi uma situação muito difícil porque os trabalhadores e trabalhadoras não tinham dinheiro para fazer face às 
normais despesas mensais!
Os trabalhadores e trabalhadoras trabalharam nos meses de Julho e Agosto mas, no final de cada mês, não receberam 
o salário – porém, diariamente, continuaram a trabalhar e a desempenhar o serviço com todo o seu zelo!



CAMARADA E COLEGA
Mas a luta continua porque existem os salários em atraso que a AMBIENTE E JARDIM tem de pagar. Assim, para tentar 
resolver a situação do pagamento dos salários em atraso,

O STAD JÁ REQUEREU AO TRIBUNAL A INSOLVÊNCIA DA EMPRESA E AGUARDA-SE 
A TODO O MOMENTO A RESPECTIVA DECISÃO!

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA
Efectivamente, depois de se analisar com os advogados do STAD toda a situação, que é bastante complexa, esta foi a 
melhor forma jurídica encontrada para que os trabalhadores recebam os salários em atraso – agora, com toda a 
confiança, vamos lutar juridicamente pelos salários dos trabalhadores e que a AMBIENTE E JARDIM ainda não pagou.

CAMARADA
Entretanto os trabalhadores já passaram para outras empresas.
Esperamos que este momento de aflição, de não ter salário no final de cada mês, não se repita - mas desde já afirmamos 
que, se, infelizmente, tal se vier a passar, o STAD estará novamente nos locais de trabalho e na rua a denunciar toda e 
qualquer violação da lei e do CCT/STAD.
Estivemos e estamos nesta luta pelo pagamento do salário e para NÂO termos todos os meses este problema – temos o 
direito a um final de mês tranquilo, sem qualquer aflição de quando vamos receber o salário! 

EXIGIMOS, QUEREMOS E MERECEMOS TER UMA VIDA MELHOR!

UNIDOS E ORGANIZADOS, NO STAD, VENCEREMOS!

A LUTA CONTINUA! 
Comunicado nº - 111/2021
Lisboa, 16.09.2021

A DIRECÇÃO NACIONAL
SAUDAÇÕES SINDICAIS  

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES  
 

de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas  e 

ACTIVIDADES DIVERSAS  
(Antigo Sindicato dos Contínuos e Porteiros, fundado em 1/11/41)  
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