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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES DA EMPRESA 

PSG 
 

PORQUE A PSG AINDA NÃO PAGOU  
O AUMENTO SALARIAL DE 5%,  

NÓS, TRABALHADORES, ESTAMOS A SER  
FORTEMENTE PREJUDICADOS - NÃO PODE SER: 

QUEREMOS O AUMENTO DE 5%, JÁ! 
 

O STAD JÁ SOLICITOU À PSG UMA REUNIÃO COM CARÁCTER DE URGÊNCIA! 

A LUTA CONTINUA – PELO NOSSO AUMENTO! 
 

COLEGA E CAMARADA 

O STAD, ao ter conhecimento que os(as) trabalhadores (as) Vigilantes da PSG, até à presente 

data, ainda não tiveram qualquer aumento na sua retribuição mensal, solicitou à PSG uma reunião 

com carácter de urgência para que a empresa aplique de imediato os aumentos salariais previstos 

no CCT (Contrato Colectivo Trabalho) de 2019! 

AMIGO E AMIGA  

É injusto e imoral que a PSG ainda não tenha atribuído o aumento salarial de 5% previsto no CCT 

do Sector de 2019 aos seus trabalhadores! 

A diferença salarial entre os trabalhadores das empresas que aplicaram em Janeiro de 2019 o 

aumento salarial de 5% e os trabalhadores da PSG, é de 33.07€ por mês – é neste valor, mais as 

horas nocturnas respectivas, que os (as) trabalhadores(as) da PSG estão a ser lesadas!        

Não pode ser!  

Em Janeiro recebemos menos 33.07, em Fevereiro menos 33.07, e já lá vão 66.14€, mais as horas 

nocturnas - estamos a ser rapinados no aumento salarial de 5%! Perguntamos: 

QUANDO É QUE A PSG NOS VAI PAGAR O AUMENTO SALARIAL DE 5%? 
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COLEGA 

Se a PSG está à espera de pagar os aumentos salariais só quando for publicada a Portaria de 

Extensão (P.E.), os trabalhadores, não!  

Recordamos que a P.E. é o instrumento legal emitido pelo Governo que estende as condições do 

CCT negociado entre Sindicatos e Associações Empresariais a empresas e trabalhadores não-

filiados nas associações ou sindicatos outorgantes. 

Nós, trabalhadores, não queremos ficar à espera porque não estamos a falar de questões legais – 

estamos, sim, a falar de Justiça Social e de igualdade salarial! 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

Não pode ser!  

Queremos os aumentos – já! Temos direito a viver melhor – queremos os nossos aumentos, já! 

Não vamos ficar de braços cruzados, temos que nos unir e irmos à luta, se for necessário! 

Vamos utilizar todas as formas de luta legais que temos para exigirmos à PSG que aplique 

imediatamente os nossos aumentos salariais desde Janeiro e os direitos consagrados no CCT! 

CAMARADA 

Conforme já referimos, o STAD já solicitou uma reunião com carácter de urgência à PSG para que 

a empresa aplique de imediato os aumentos salariais previstos no CCT de 2019! 

Após a realização desta reunião, o STAD emitirá um comunicado que será afixado no site  

“ WWW.STAD.PT “, distribuído nos locais de trabalho, bem como se realizará um plenário de 

trabalhadores em data e hora a definir, que será também transmitido no próximo comunicado 

emitido pelo STAD! 

NÃO PODE SER – OS TRABALHADORES VIGILANTES DA PSG 
EXIGEM O AUMENTO DE 5% DESDE JANEIRO!! 

 

OS TRABALHADORES DA PSG 
EXIGEM O AUMENTO SALARIAL, JÁ! 

 

VAMOS LUTAR PELO NOSSO AUMENTO SALARIAL DE 5%! 
 

A UNIÃO FAZ A FORÇA! STAD – FORÇA SINDICAL! 
 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
Comunicado nº. 36/2019 - Lisboa, 18.Março.2019                                                                                        A DIRECÇÃO NACIONAL 

 

http://www.stad.pt/

