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Em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL

AOS(ÀS) TRABALHADORES(AS) VIGILANTES DA
COPS:

POSIÇÃO, CONSELHO E ALERTA DO STAD ACERCA DA  
COMUNICAÇÃO DA EMPRESA AOS TRABALHADORES SOBRE O PAGAMENTO

DOS SUBSÍDIOS DE NATAL E DE FÉRIAS EM DUODÉCIMOS 
COLEGA E CAMARADA

 A COPS emitiu a seguinte comunicação aos seus trabalhadores:

“Pedimos a vossa colaboração para a aceitação do pagamento dos subsídios de Natal e Férias em
duodécimos mensais, de forma a conseguirmos dividir os custos mensalmente, quem gosta de receber

por inteiro poderá sempre colocar o valor dos duodécimos de parte de forma que quando vão de férias, já o
tenham convosco. Sabemos que a maioria não quer este regime, este pedido é uma ajuda para

organização e divisão de custos para a vossa empresa. A COPS precisa fazer esta alteração este ano e conta com a ajuda de to-
dos”

CAMARADA E COLEGA

O STAD, sobre esta surpreendente comunicação da COPS , afirma o seguinte:

POSIÇÃO, CONSELHO E ALERTA DO STAD AOS TRABALHADORES
Os subsídios de Natal e de Férias devem de ser pagos por inteiro aos trabalhadores - é de Lei e do CCT!!
Ou seja, nenhum trabalhador está obrigado a aceitar o seu pagamento em duodécimos!
A POSIÇÃO do STAD é clara – os trabalhadores e trabalhadoras NÂO devem abdicar deste direito!!!
A COPS aconselha os trabalhadores a “…colocar o valor dos duodécimos de parte de forma que quando
vão de férias, já o tenham convosco.”
O STAD, por seu lado, dá um CONSELHO à COPS:  todos os meses, coloque de parte os duodécimos dos
trabalhadores para que, quando chegar o mês do respectivo pagamento ao trabalhador, tenha o subsídio in-
teiro para o fazer! Assim, a COPS cumpre a Lei e o CCT e não tem qualquer dificuldade de Tesouraria!
O STAD finalmente ALERTA os trabalhadores – o subsídio de férias e de Natal são um rendimento acrescido
que, no momento do seu pagamento, dão um importantíssimo contributo para o merecido descanso nas fé-
rias ou para um Natal mais desafogado! Se recebermos os subsídios em duodécimos, as dificuldades da
vida “empurram-nos” para os utilizarmos normalmente (como se fosse salário) e, chegados á altura, tere-
mos mais dificuldades em gozar as nossas merecidas férias ou a passar um Natal mais feliz!!!
Assim, a resposta dos trabalhadores à COPS deverá ser: 

NÂO; A COPS QUE ORGANIZE A SUA TESOURARIA!!!
COM UNIÃO, ORGANIZAÇÃO E LUTA, NO STAD, DEFENDEREMOS OS NOSSOS

INTERESSES E PROTEGEREMOS OS NOSSOS DIREITOS!
SAUDAÇÕES SINDICAIS
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