Comunicado n.º 11/2022 – Lisboa, 25.01.22 – Boletim 1/2022

O NOSSO CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO
JÁ ENTROU EM VIGOR EM 1.JANEIRO
·
·
·
·

COMEÇÁMOS O ANO DE 2022 COM CHAVE DE OIRO!
Mantivemos todos os direitos do CCT;
Melhorámos o texto de algumas cláusulas;
Os salários aumentarão 6.13% em 2022;
Haverá aumento do Subsídio de Alimentação.

O STAD vai realizar plenários para informações e
esclarecimentos à Classe Trabalhadora!

No passado dia 29.Dezembro.2021 foi assinada a revisão do nosso Contrato Colectivo de
Trabalho (CCT) para vigorar em 2022 e 2023 (durante dois anos).
O texto da revisão já está publicado no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) do
Ministério do Trabalho nº 2/2022 de 15.Janeiro.2022 - ou seja, tem a força de Lei!
Nesta revisão do nosso CCT, com a FORÇA SINDICAL do STAD:

· Mantivemos todos os direitos do CCT – ou seja, todas as cláusulas do nosso CCT
com os nossos direitos não foram alteradas (apesar da tentativa feita pelos
patrões);

· Melhorámos o texto de algumas cláusulas – ou seja, algumas cláusulas que
alguns patrões estavam a interpretar maldosamente para nos prejudicar, ﬁcaram
esclarecidas;

· Conquistámos um aumento de 6.13 % para 2022 – ver a tabela salarial na última
página, com os níveis, as categorias proﬁssionais e os salários mínimos
correspondentes;

· Conquistámos um aumento do Subsídio de Alimentação – em 2022 = 3.70
euros/dia; em 2023 = 4.00 euros/dia.

A Direcção Nacional deseja a tod@s @s camaradas e às suas famílias um
FELIZ ANO NOVO, com muita saúde e conﬁança em como a pandemia
será controlada – e, em 2022, pela continuação da melhoria da nossa vida,

A LUTA CONTINUA!!!

CAMARADA
Apesar da pandemia continuar em força no nosso País, o ano de 2021 foi de
intensa luta contra os patrões porque os trabalhadores continuaram a ser
alvo das violações, ilegalidades e abusos das empresas. Em seguida,
apresentamos vários exemplos dessas lutas em 20221.
· TALENTER (locais de trabalho - Hospitais da
Universidade de Coimbra (CHUC), Hospital
Garcia da Orta /Almada, Centro Hospitalar
Viseu-Tondela)

A TALENTER foi contratada pela empresa SUCH para
gerir estes locais de trabalho. A partir de 1 de Janeiro de
2021 deixou de proceder ao pagamento do valor do
subsídio de alimentação no mesmo valor que a SUCH
sempre pagou, ou seja, inacreditavelmente, reduziu o
valor do Subsidio Alimentação - por isso os
trabalhadores passaram a receber menos dinheiro de
subsídio de alimentação!
Esta situação levou a que os trabalhadores decidissem o
recurso á luta. A primeira luta realizou-se no dia 3 de Maio,
com concentração em frente ao Ministério da Saúde.
Como a empresa continuou a não mostrar
disponibilidade para resolver a situação, os
trabalhadores voltaram à luta por local de trabalho no
mês de Julho, realizando 3 dias de greve e concentração
em frente aos hospitais onde a empresa presta serviço.
Porque o problema continua e até que a TALENTER
devolva tudo o que roubou aos trabalhadores, - A LUTA
CONTINUA!

· SÁ LIMPA (locais de trabalho - Hospital de
São José e Curry-Cabral)

A SÁ LIMPA, ganhou o serviço de limpeza no hospital de
São José em Julho de 2020. A partir desse momento
começou ilegalmente a reduzir o subsídio de alimentação
aos trabalhadores. Após reuniões do STAD com a SÁ
LIMPA, esta devolveu o que tinha ilegalmente retirado –
VITÓRIA!
Porém, a SÁ LIMPA não quis cumprir com o valor do
subsídio de alimentação de igual valor ao da Função
Pública, valor este que os trabalhadores receberiam se
trabalhassem para IBERLIM, a anterior concessionária do
serviço.

Por esse motivo, os trabalhadores decidiram fazer duas
importantes lutas, com greve com concentração em
frente ao hospital – uma no dia 14 de Junho de 2021 e
outra no dia 14 de Setembro.
Após a luta de 14 de Junho a empresa fez processos
disciplinares aos trabalhadores que tinham aderido á
greve. Porque a situação ainda não está resolvida, em
2022, - A LUTA CONTINUA!
No Hospital Curry-Cabral, a SÁ LIMPA ganha a prestação
do serviço no dia 1 de Julho de 2021, e começou logo a
criar problemas laborais aos trabalhadores – por esta
razão, estes decidiram fazer uma forte greve com
importante concentração em frente ao Hospital no dia 7
de Dezembro.
Entretanto a SÁ LIMPA já perdeu o local de trabalho e
entrou novamente a IBERLIM.
Mas a luta vai continuar para que a empresa devolva o
dinheiro que retirou aos trabalhadores e que ainda não
devolveu. - A LUTA CONTINUA!

· AMBIENTE E JARDIM (locais de trabalho - C.P. · EUROMEX (locais de trabalho - Hospital de
Nacional, I.P. Nacional, H. Pedro Hispano, Sta.
São João e IPO no Porto)
Casa da Misericórdia, C.M. Sintra, entre outros) Nestes locais de trabalho foram aprovados pelos

Os trabalhadores destes locais de trabalho estiveram em
luta pelo pagamento dos salários em atraso dos meses de
Junho e Agosto. No dia 20 de Agosto de 2021 estiveram
em greve e participaram maciçamente nas grandiosas
concentrações realizadas em algumas das principais
cidades do nosso País, Porto, Coimbra, Faro e Lisboa.
E A LUTA COMPENSA! Os clientes acabaram por
rescindir com a Ambiente e Jardim, e contratou outras
empresas, acabando-se o martírio dos trabalhadores e
trabalhadoras.
Agora, temos que ir novamente à luta pelo pagamento do
dinheiro que ainda é devido aos trabalhadores - A LUTA
CONTINUA!

trabalhadores Cadernos Reivindicativos sobre várias
matérias, concretamente: instalações da empresa no
cliente, condições de trabalho dignas e as tolerâncias de
ponto que sejam decretadas pelo governo serem
aplicadas aos trabalhadores de limpeza nos mesmos
moldes que forem aplicadas aos trabalhadores destes
locais de trabalho.
Como este assunto não ﬁcou resolvido os trabalhadores
decidiram fazer uma luta com greve e concentração em
frente a estes locais de trabalho no dia 13 de dezembro de
2021.
Após esta luta, que teve grande impacto pois a greve teve
grande adesão, várias das reivindicações foram aceites
pela EUROMEX – VITÓRIA!
Mas, porque ainda falta resolver a reivindicação das
tolerâncias de ponto, os trabalhadores decidiram realizar
uma nova luta com greve e concentração no dia 28 de
Janeiro de 2022 - A LUTA CONTINUA!

· KG-SERVICES (vários locais de trabalho a
nível nacional)

A KG-SERVICES tem meses que não paga os salários no
ﬁnal do mês, o que provoca grandes diﬁculdades aos
trabalhadores, para além de ser uma ilegalidade total
Porém, o STAD não consegue reunir com a KG-SERVICES
porque não se sabe onde é o seu escritório! Os
trabalhadores têm muitos problemas laborais devido às
violações praticadas pela empresa, para além do
pagamento dos salários, como é o caso do pagamento de
subsídios de férias. Assim foi marcada uma luta com
greve e concentração na sede da empresa no dia 3 de
Novembro, o que obrigou a empresa a pagar o salário
legalmente neste mês – VITÓRIA!
Porque os problemas continuam, na KG-SERVICES, em
2022,- A LUTA CONTINUA!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
STAD – FORÇA SINDICAL!!

O NOSSO CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO
JÁ ENTROU EM VIGOR EM 1.JANEIRO
Podemos dizer que começámos o ano de 2022 com A partir de Janeiro, o STAD vai realizar plenários
trabalhadores nos locais de trabalho para informar,
“chave de ouro”!
esclarecer
e mobilizar a Classe Trabalhadora.
Depois de seis reuniões de negociações em Novembro
e Dezembro de 2021 com a Associação patronal (APFS),
TABELAS DE REMUNERAÇÕES MÍNIMAS
encerrou-se o processo de revisão do CCT de 2021 – o
resultado global foi positivo!
A VIGORAR EM 2022
O clausulado do nosso CCT mantem-se com os
Trabalhadores de Limpeza
mesmos direitos que tinha e, inclusive, foi melhorado
REMUNERAÇÕES
nalgumas cláusulas, tendo sido devidamente NÍVEIS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
MÍNIMAS
esclarecidas vária s matérias e garantindo que os
l
Supervisor Geral
1171 €
direitos serão aplicados pelos patrões. O objectivo dos
ll
Supervisor
956 €
patrões de nos retirarem direitos foi derrotado!
Operador Abastecedor de Aeronaves
Os aumentos de salários para 2022 (+ 6.13%) foram
lll
796 €
Controlador Limpeza Aeronaves
signiﬁcativos devido ao aumento do Salário Mínimo
Encarregado Geral
Nacional para 705 €uros decretado pelo Governo (que
lV Encarregado
739 €
deu um forte impulso ao nosso aumento!), o que, com a
V
Lavador de Vidros
734 €
aplicação da cláusula 55ª. do CCT, deu um impulso
Vl Lavador de Viaturas
729 €
decisivo na tabela salarial aprovada (ver ao lado).
Trabalhador de Serviços Gerais
O Subsidio Alimentação vai continuar a ser aumentado
Trabalhador de Limpeza Hospitalar
em 2022 e 2023. E se não conseguimos conquistar o
VII
719 €
Limpador de Aeronaves
valor reivindicado pelo STAD, a verdade é que o
Lavador-Limpador
Subsídio de Alimentação continua a subir!
Vlll Trabalhador de Limpeza de Hotéis
714 €
Agora, a Direcção Nacional vai editar as tabelas salariais
lX Trabalhador de Limpeza
709 €
para o trabalho a tempo parcial e as horas nocturnas.

EM 2022, PELA CONTINUAÇÃO DA MELHORIA DA NOSSA VIDA,
A LUTA CONTINUA!!!

Depois do nosso CCT ter entrado em vigor em
Janeiro.2022, como é normal, a nossa acção e combate
sindical vai continuar!
Efectivamente, nós, trabalhadores e trabalhadoras,
merecemos e temos o direito a viver melhor – somos nós,
com o nosso trabalho zeloso e competente que criamos a
riqueza e, por esta razão, reivindicamos a sua repartição
com Justiça Social!

Maiores salários e mais direitos laborais, mais condições
de Saúde e Segurança no Trabalho e mais respeito por
quem trabalha - estas são as nossas justas
reivindicações que vamos continuar a fazer aos
patrões!!!
Temos Dignidade e vamos continuar a aﬁrmá-la de
todas as formas em todos os locais de trabalho e frente
a todos os patrões – por isto, em 2022,

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
STAD – FORÇA SINDICAL!!

SOLICITAÇÃO MUITO IMPORTANTE A TODOS OS SINDICALIZADOS

Por favor envia ao STAD o teu endereço de email pessoal - assim receberás, no teu correio electrónico pessoal, os
comunicados e outras informações do STAD.
Comunica ao STAD, por telefone 21 347 55 96 ou pelo email stad_nacional@stad.pt o teu nome completo / número de
sindicalizado(a) / empresa / o teu email pessoal. Obrigado.

