SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DA IBERLIM
Colegas,

O SITESE sempre defendeu o direito e o acesso à formação profissional dos trabalhadores.
Sempre defendemos que todos devem usufruir dela, e beneficiar das suas vantagens. Assim,
consideramos vantajoso que os trabalhadores do Aeroporto de Lisboa que fazem limpeza de
aeronaves frequentem a formação que a empresa propõe para as funções de “security”.

Não se trata, com isto, de aceitar uma nova função. Trata-se de adquirir novos
conhecimentos.

Quanto às novas funções de “vistoria” que estão a ser atribuídas, apenas deverão ser
admitidas se inseridas nas funções de limpeza. Por exemplo, se um trabalhador vir um objeto
cortante por baixo de um lugar do avião, enquanto executam as limpezas, deverão chamar
alguém da segurança para verificar. Trata-se de um ato de profissionalismo.

Já a verificação como mera função, não inserida no trabalho da limpeza, foge às
competências de quem faz limpeza de aeronaves. Assim, se for verdade que são exigências
do cliente e se for verdade que surgem como consequência de estratégias internacionais, o
SITESE tudo fará para que estas novas funções se convertam numa nova categoria
profissional e os trabalhadores sejam compensados pelas mesmas.

Assim, colegas, contestar a IBERLIM deve acontecer quando se verificar que quaisquer
atropelos da Lei e do Contrato Coletivo de Trabalho são da sua responsabilidade. Mas se isto
é uma exigência do cliente e estiver dentro da legalidade, devemos dialogar e retirar todas as
vantagens possíveis desta nova realidade: uma nova categoria, um melhor salário e que seja
dada a formação adequada.

O SITESE, desde sempre está ao lado dos seus associados na defesa dos seus interesses.

Lisboa, 02 de Março de 2016
A Direção
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