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Lidl penaliza Trabalhadores  

O custo de vida aumenta e os trabalhadores 
reivindicam: 

ß O aumento dos salários de todos os trabalhadores em 
90€ (3€/dia); 

ß A valorização das carreiras e qualificações 
profissionais adquiridas; 

ß Aumento das cargas horárias semanais dos 
trabalhadores a tempo parcial para pelo menos 32 
horas. 

 
Lidl continua a impor aos operadores funções de 
limpeza e de vigilância: 

ß A empresa quer que sejam os operadores de 
supermercado a limpar as lojas e a controlar os clientes 
para evitar roubos.  

ß Nos armazéns o tratamento/separação dos resíduos, 
está a ser exigido que seja feito por operadores de 
armazém.  

ß As funções vigilância e limpeza que, de acordo com o 
contrato colectivo em vigor, não cabem aos operadores, 
mas sim aos vigilantes e a trabalhadores da limpeza – 
que a Lidl não contrata. 

Faltam vigilantes e trabalhadores da limpeza nas lojas 
e armazéns! 

Os trabalhadores são penalizados e descriminados 
através das avaliações e na atribuição dos prémios.  
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Os trabalhadores exigem o fim da obrigatoriedade de 
utilização dos auscultadores: 

ß Trabalhadores já apresentam graus elevados de surdez, devido 
ao uso excessivo dos auscultadores durante o horário de 
trabalho. 

A empresa recusa reconhecer que está a prejudicar a saúde 
dos seus trabalhadores. 
 

Lidl exige atestado médico mensal para amamentação: 

ß A empresa exige que as trabalhadoras em período de 
amamentação, após um ano de vida do bebé, devem apresentar 
um atestado médico mensal justificativo. 

O CESP não aceita esta postura da Lidl. O período de 
amamentação é um direito da criança e da mãe!  
 

Lidl continua a condicionar a vacinação dos trabalhadores: 

ß A Lidl não pode continuar a punir quem tomou a vacina contra 
a Covid-19 e, neste sentido, lembrar que a ACT já esclareceu em 
comunicado que a ausência do trabalho para a toma da vacina 
é justificada e não determina perda de retribuição. 

 
Só com a luta dos trabalhadores serão conseguidas respostas 
às suas reivindicações! 

Para isso é fundamental que os trabalhadores se sindicalizem 
e reforcem a justa luta pela melhoria das condições de 
trabalho e de vida! 

Junta-te a nós! 


