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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES DA 

STRONG CHARON: 
 

Após ter terminado o processo negocial de três (3) reuniões muito  
importantes entre o STAD e a STRONG-CHARON sobre as matérias  
que constam do pré-aviso de greve para o dia 7 de Março,  
 

CHEGOU O MOMENTO DE TOMARMOS  
UMA DECISÃO SOBRE A NOSSA LUTA! 

 

TODOS(AS) A PARTICIPAR NO PLENÁRIO (DESCENTRALIZADO) QUE SE 
VAI REALIZAR PARA SE DAREM INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS 

SOBRE AS REUNIÕES DE NEGOCIAÇÕES E SE TOMAREM DECISÕES QUE 
MELHOR DEFENDAM OS INTERESSES DOS TRABALHADORES 

 

STAD – DEL. REGIONAL DO PORTO 
DIA – 4/3/2019 (2ª Feira) HORA –  

10H30/12H00 -  15H30/17H00 
LOCAL – Praça Carlos Alberto, 123 – 3º - Porto 

STAD SEDE NACIONAL – LISBOA 
DIA – 6/3/2019 (4ªFeira) HORA –  

10H00/12H00 – 16H00/18H00 
LOCAL – Rua de S. Paulo, Nº. 12,1º. Cais Sodré 

 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA  

Nestas (3) três reuniões foram tratadas as seguintes matérias; (I) Protocolo para entrega de 

documentos para a renovação do cartão profissional; (II) Discriminação nos recibos; (III) 

Informação escrita ao trabalhador que aguarda posto de trabalho; (IV) Processamento de salários; 

(V) Horários de Trabalho / Escalas; (VI) Resposta da empresa às solicitações dos trabalhadores e 

do STAD; (VII) Falta injustificada em dia de greve; (VIII) Manual do Vigilante. 
 

COLEGA E CAMARADA 

Após esta longa e difícil maratona de três (3) reuniões realizadas entre o STAD e a STRONG 

CHARON, nos dias 22, 26 e 27 de Fevereiro, para se resolverem as nossas justas reivindicações, a 

empresa evolui nas suas posições e comprometeu-se com a resolução dos problemas laborais 

actualmente existentes. 
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AMIGO E AMIGA  

Recordamos, como o STAD já informou, que a STRONG-CHARON, na reunião realizada no dia 22 

de Fevereiro, afirmou que em relação ao Processamento de Salários e Horários de 

Trabalho/Escala não tinha condições para assumir os compromissos, mas que queria encontrar 

uma solução. 

Foi exactamente porque a STRONG-CHARON se mostrou disponível para encontrar soluções que 

se realizaram mais duas reuniões, a primeira no dia 26 de Fevereiro, nas instalações da empresa 

em Carnaxide, e a segunda no dia 27 de Fevereiro, na Delegação do STAD no Porto. 

Nestas duas reuniões, a STRONG CHARON tornou a evoluir nas suas posições, nomeadamente 

em relação aos compromissos assumidos sobre as matérias relativas ao Processamento de 

Salários e Horários de Trabalho / Escala.  

Para alem destas matérias, também as acima referidas e que são a base da nossa convocatória da 

luta para o dia 7.Março, foram alvo de compromissos da STRONG CHARON, aliás, como o STAD 

informou no seu ultimo comunicado (ver comunicado nº. 23/2019 de 23.Fevereiro). 

COLEGA  

Um dos compromissos mais importantes que foi assumido pela STRONG CHARON foi o da 

resolução imediata em relação ao atraso nos salários e subsídios de férias, tendo-se para isso, 

estabelecido um canal de comunicação directa entre o STAD e a empresa. 

Este canal já está a funcionar - este mês foram detectadas pelos trabalhadores várias situações 

de falta de pagamento de salários, que imediatamente foram reportadas pelo STAD à STRONG 

CHARON, estando estas situações detectadas já em fase de resolução imediata! 

CAMARADA 

Para conheceres em pormenor as conclusões das matérias tratadas nas reuniões realizadas entre 

o STAD e a STRONG CHARON e os compromissos assumidos pela empresa e, 

consequentemente, tomarmos as decisões que melhor defendam os nossos interesses, ou seja,  

PARA TOMARMOS UMA DECISÃO SOBRE A LUTA CONVOCADA PARA O PRÓXIMO 
DIA 7 DE MARÇO, COMPARECE AO PLENÁRIO QUE SE VAI REALIZAR! 

ORGANIZA A TUA VIDA DE FORMA A ESTARES PRESENTE NO PLENÁRIO!  

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
 

VAMOS LUTAR PELA MELHORIA DA NOSSA VIDA! 
 

A UNIÃO FAZ A FORÇA – VENCEREMOS! STAD – FORÇA SINDICAL! 
 

Comunicado nº. 28/2019 - Lisboa, 1.Março..2019                                                                                             A DIRECÇÃO NACIONAL 

 



 

  
 


