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O VIGILANTE! 
BOLETIM DO STAD 

Sindicato dos Trabalhadores Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas 

- Filiado na CGTP-IN e FEPCES, em Portugal, e, internacionalmente, na UNI-GLOBAL e UNI-EUROPA -  

PARA OS TRABALHADORES DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA 
Com. nº 103/2018 – Lisboa, 1.Agosto.2018  - Boletim nº. 2/2018 

DEPOIS DO PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES TER APROVADO A PROPOSTA DE 
REVISÃO DO CCT/2019, O STAD ENTREGOU-A AOS PATRÕES. AS NEGOCIAÇÕES JÁ 
COMEÇARAM E, 

DEPOIS DE QUATRO REUNIÕES, O RESULTADO É ZERO: 

 OS PATRÕES CONTINUAM A QUERER RAPINAR OS NOSSOS DIREITOS! 

 O STAD MANTEM-SE FIRME E DETERMINADO A PROTEGER OS INTERESSES DA CLASSE! 

A LUTA CONTINUA: 

 PELA MANUTENÇÃO DOS DIREITOS EXISTENTES E POR NOVOS DIREITOS! 

 POR AUMENTOS SALARIAIS JUSTOS!  

VENCEREMOS! 

 O PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES (DESCENTRALIZADO) – PNT 
APROVOU A PROPOSTA DO STAD PARA A REVISÃO DO CCT/VIGILÂNCIA 
PRIVADA - 2019 

Terminou em 24-7-2018 o PNT da Vigilância Privada, tendo sido aprovada pelos trabalhadores a proposta sindical 

de orientação para a revisão do CCT/STAD-2018, seja quanto ás matérias de revisão do CCT seja quanto à 

orientação para a acção sindical e lutas a desenvolver (se necessário).  

Este PNT foi realizado em 29 sessões descentralizadas a nível nacional nos principais locais de trabalho e nas 

principais regiões e zonas sindicais. 

Imediatamente em seguida, em 25-7-2017, o STAD entregou a seguinte “Proposta do STAD para a Revisão do CCT 

da Vigilância Privada / 2019” ás duas associações patronais, a AES – Associação das Empresas de Segurança e a 

AESIRF- Associação Nacional das Empresas de Segurança.  
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PROPOSTA DO STAD PARA A REVISÃO DO CCT ENTREGUE ÁS ASSOCIAÇÕES PATRONAIS 

(aprovada pelos trabalhadores no PNT) 

1. Manter todos os direitos do nosso Contrato Colectivo de Trabalho; 
2. Melhorar os nossos direitos;  
3. Categorias profissionais: 

a) Criar as seguintes: - Vigilante Rondista; Vigilante Portuário / APA-P (Nível XIV da Tabela Salarial; 
ARS (Assistentes Recontos Desportivos); ARE (Assistentes Recintos Espectáculos); Fiscais de 
Exploração de Transportes Públicos e Operador de Central de Alarmes; 

b) Proposta de progressão na tabela salarial: - Vigilante Aeroportuário / APA-A, progressão do 
actual nível XV para o nível XIV. 

4.Aumentos no Subsídio de alimentação de  

a) No subsídio de alimentação 

Categoria Profissional Subsidio Actual Valor Proposto 

Vigilante Transporte Valores  6.75 9.50 

Operador de Valores 6.04 8.50 

Restantes Categorias 6.00 8.50 

 

b). Aumentos para o ano de 2019 de 10% 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c). Nas restantes cláusulas de expressão pecuniária. – Aumentos de 10% 

     5. Clausulado – Propor alterações para beneficiar o clausulado do CCT em algumas clausulas. Exemplo: 

Regulamentar a Transmissão de Estabelecimento (cláusula 14ª); Regime de Turnos (cláusula 24ª, nº. 2. 

EXEMPLO 

Nível 

Tabela 

Categoria 
Profissional 

Salário 

Actual 

Valor do 
Aumento 

10% 

Salário 

Proposto 

VII TVA 1020.94 102.09 1123.03 

XIV Operador de Valores  789.12 78.91 868.03 

XV VAP/APA-A (a) 777.80 78.91 868.03 

XXI Vigilante 661.32 € 66.13 727.45 

(a) O nível actual do VAP é no nível XV. A proposta do STAD é que exista 
uma progressão desta Categoria Profissional para o nível (XIV). Este 
quadro dá o exemplo do aumento deste nível (XIV) 

 



 - 3 - 

 DEPOIS DE QUATRO REUNIÕES DE NEGOCIAÇÕES, OS PATRÕES 
OBCECADAMENTE CONTINUAM A QUERER RAPINAR OS NOSSOS DIREITOS! 

As negociações já começaram e já se realizaram quatro reuniões de negociações com os patrões, a 20, a 25, a 30 

e a 31 de Julho. Em todas estas reuniões os patrões repetiram e repetiram e repetiram o mesmo: OS PATRÕES 

PRETENDEM: 

 BAIXAR AS PERCENTAGENS DO TRABALHO NOCTURNO (dos 25%actuais para 12.50%); 

 BAIXAR A PERCENTAGEM DO TRABALHO EM FERIADOS (dos actuais 100% para 50%); 

 BAIXAR A PERCENTAGEM DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (substituir as actuais percentagens do CCT 

(ver cláusula 38ª.) pelas percentagens do Código do Trabalho – 25% na primeira hora, 37.5% na segunda 

hora e e seguintes e 50% no trabalho em dias de descanso obrigatório e complementar). 

Os patrões têm uma obsessão com os nossos direitos e não se cansam em tentar rapiná-los! Entretanto, na 

reunião de 25-7-2018 os patrões progrediram da sua proposta inicial de aumentos salariais mas, MUITA CAUTELA, 

continuaram a manter, de forma obsessiva, o seu objectivo de tentarem rapinar-nos os direitos! 

 O STAD MANTEM-SE FIRME E DETERMINADO A PROTEGER OS INTERESSES 
DA CLASSE TRABALHADORA! 

O STAD tem recusado totalmente estas propostas dos patrões! Quer dizer, contra o objectivo dos patrões de 

redução de direitos, o STAD tem continuado, como sempre, a defender quem trabalha, tem-se mantido firme e 

determinado a proteger os interesses da Classe Trabalhadora!  

A posição que o STAD tem afirmado aos patrões é clara: é fundamental fazer a revisão do CCT/Vigilância Privada 

– 2019 mas com A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS CONTRATUAIS, A AQUISIÇÃO DE NOVOS DIREITOS E A 

MELHORIA DOS SALÁRIOS DA CLASSE. Este é o objectivo do STAD para 2019!  

Recordamos que, em 2017, o objectivo principal da Classe Trabalhadora era conseguir fazer a revisão do CCT - 

depois de seis anos sem haver negociações = aumentos devido ao boicote negocial dos patrões! Por isso, em 

2017, o aumento salarial foi baixo e perdemos poder de compra – contudo, resolvemos positivamente a situação 

global mantendo o conteúdo do CCT! 

Agora, para a revisão de 2019, temos que recuperar o poder de compra perdido, ou seja, temos que ter aumentos 

salariais justos – mas, ATENÇÃO, sem permitir que nos rapinem os direitos que temos!!! Durante estas quatro 

reuniões de negociações e para alcançar este objectivo, o STAD, para tentar conseguir com os patrões um 

compromisso dentro das margens da Proposta Sindical, tem apresentado várias sugestões para conseguir um 

acordo mas, até agora, estas tentativas têm sido infrutíferas porque o patronato não abandona o seu objectivo de 

nos rapinar os direitos – e isso jamais poderá ser aceite! Por isto, ao fim de quatro reuniões de negociações, o 

actual resultado é ZERO!  
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 O STAD TEM TODA A CONFIANÇA QUE, COM DETERMINAÇÃO, UNIÃO E 
ESPÍRITO DE LUTA, OS OBJECTIVOS DA CLASSE SERÃO ALCANÇADOS – A 
LUTA CONTINUA! 

Após estas quatro reuniões de negociações, o caminho que temos pela frente apresenta-se complexo, árduo e 

difícil: temos que realizar a revisão do CCT e alcançarmos os aumentos salariais justos que merecemos e 

necessitamos – mas sem perdermos direitos e conseguirmos adquirir novos direitos!  

Porém, o STAD tem toda a confiança que vamos conseguir este objectivo!  

O STAD é os trabalhadores e trabalhadoras da Vigilância Privada!  

O STAD tem confiança na determinação, na união e no espírito de luta da Classe Trabalhadora! 

O STAD os trabalhadores e as trabalhadoras da Vigilância Privada saberão dar, perante as dificuldades e a 

complexidade deste processo criadas pela intransigência dos patrões, a resposta devida no momento oportuno!  

O STAD recorda que, também em 2016, a situação era muito difícil mas que todos estivemos à altura dos desafios 

criados pela intransigência dos patrões – e, com a realização no dia 27-Outubro-2016 da HISTÓRICA LUTA DOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA VIGILÃNCIA PRIVADA, desbloqueámos o boicote dos patrões!  

È o exemplo da HISTÓRICA LUTA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA VIGILÃNCIA PRIVADA DE 27-

OUTUBRO -2016, que nos marcou positivamente a todos para sempre, que nos transmite a confiança que 

VENCEREMOS - A LUTA CONTINUA!

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE – ainda não estão agendadas as próximas reuniões de negociações. Imediatamente após as 
próximas reuniões, o STAD editará um novo boletim “O VIGILANTE” para transmitir informações sobre o processo. 

A PLATAFORMA DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFORÇA-SE - O SINTTAV 
PASSOU A PARTICIPAR ACTIVAMENTE NA REVISÃO DO NOSSO CCT! 

A UNIÃO FAZ A FORÇA! 

No caminho iniciado no ano de 2016, altura em que foi criada a PLATAFORMA DE 
ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, composta pelo STAD da CGTP-IN e o SITESE/FETESE e o SINDEL 
da UGT, que teve os resultados positivos alcançados que todos conhecemos (a revisão do 
nosso CCT, depois de seis anos de boicote patronal), no actual processo de 2019 mais um 
sindicato começou a participar activamente na PLATAFORMA – o SINTTAV, Sindicato Nacional 
Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual, também filiado na CGTP-IN.  

Esta adesão do SINTTAV reforça a PLATAFORMA DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS e, assim, 
ficamos com mais força para enfrentarmos e vencermos a intransigência dos patrões e 
conquistarmos as nossas justas reivindicações! A UNIÃO FAZ A FORÇA – VENCEREMOS! 
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