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  O  VIGILANTE! 
BOLETIM   DO   STAD – Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, 

Domésticas e Actividades Diversas   - Filiado na CGTP-IN 
 

PARA  OS  TRABALHADORES  DO  SECTOR  DA  VIGILÂNCIA  PRIVADA 
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O PLENÁRIO NACIONAL DE AGOSTO FOI DOS MAIS 

PARTICIPADOS E COMBATIVOS DOS ÚLTIMOS ANOS: 
 

● Aprovou a proposta sindical a entregar às 
Associações Patronais; 

●  Decidiu um reforço da informação e organização 
para aumentar a consciência, mobilização e 
combatividade da classe; 

● Mandatou a Direcção Nacional para convocar todas 
as formas de luta, incluindo a GREVE! 

 

A LUTA CONTINUA! 
 

COLEGA, 
 
Realizou-se no final de Agosto de 2007 (entre os dias 23-08-07 e 30-08-07) o Plenário 
Nacional do Sector da Vigilância. A novidade agradável é que este foi dos plenários mais 
participados e combativos dos últimos anos. 
Nesta Plenário Nacional, que se realizou de forma descentralizada, com a realização de 15 
sessões a nível nacional, foi aprovada democraticamente, por maioria absoluta, a proposta 
apresentada pela Direcção Nacional de qual deverá ser o conteúdo da PROPOSTA DO 
STAD A APRESENTAR AO PATRONATO. Para conhecimento de todos os/as colegas, no 
fim deste comunicado (em anexo), transcrevemos na íntegra a proposta democraticamente 
aprovada no Plenário Nacional., Contudo, para além dos pontos constantes nesta proposta, 
a Direcção Nacional decidiu incluir na proposta a apresentar ao patronato algumas 
sugestões expostas por alguns colegas nas sessões descentralizadas (ver quais no final 
deste comunicado). Desta forma, a proposta final do STAD ficou mais enriquecida com o 
funcionamento democrático do Sindicato. 
 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA, 
 
Porém, o facto mais importante e significativo foi o grande espírito de combatividade que 
existiu em todas as sessões do Plenário Nacional. 
Efectivamente, colega, os muitos companheiros e companheiras que participaram nos 
trabalhos afirmaram a sua firme disposição de defender os seus interesse e de estar 
disponível para participar em todas as acções sindicais necessárias para fazer valer as 
posições dos trabalhadores. Uma palavra especial quanto á hipótese de se ter que recorrer 
á GREVE: inclusive, nesta forma superior de luta, todos os/as participantes apoiaram 
unanimemente a sua convocatória, caso seja necessário e em ultimo recurso para 
enfrentarmos o patronato! Para todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes foi claro 
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que o sentimento existente nos locais de trabalho é que  todos exigimos aumentos 
salariais justos e dignos que reponham o poder de compra e que recusamos tabelas 
salariais para vigorarem durante dois anos!!!  
 
CAMARADA, 
 
Este Plenário Nacional representa um grande esforço e trabalho da Direcção Nacional e 
dos delegados sindicais do STAD. Mais uma vez, o STAD, como Sindicato dos 
trabalhadores e trabalhadoras do Sector da Vigilância, colocou toda a sua máquina sindical 
a trabalhar ao serviço da classe trabalhadora. Muitos milhares de comunicados foram 
distribuídos por correio e por mão nos locais de trabalho; milhares de trabalhadores foram 
contactados nos últimos meses e fizeram-se largas dezenas de sindicalizações. O resultado 
final foi a grande participação neste Plenário Nacional!  
 
Valeu a pena o trabalho e o esforço feito! 
 
Agora, o STAD vai elaborar a PROPOSTA A APRESENTAR AO PATRONATO e enviá-la 
ás Associações Patronais. Depois, quando for recebida a contra proposta patronal, de novo 
o STAD informará a classe trabalhadora de qual é o seu conteúdo e fará os comentários 
que forem oportunos. 
 
COLEGA, 
 
Mas, simultaneamente com todo este trabalho, a Direcção Nacional vai reforçar todo o 
restante trabalho sindical que vem realizando nos últimos meses para que a classe esteja 
cada vez mais informada e organizada para que aumente a sua consciência, mobilização e 
combatividade. Só desta forma haverá FORÇA SINDICAL para se fazer a negociação da 
revisão do nosso CCT.  
Este continua a ser o compromisso da Direcção Nacional! 
 

Anexo 
 

PROPOSTA DA DIRECÇÃO NACIONAL 
APROVADA DEMOCRATICAMENTE  

NO PLENÁRIO NACIONAL de Agosto/2007 
(descentralizado por sessões regionais) 

 
A Direcção Nacional do STAD, 
 
I. CONSIDERANDO: 
 
1. Que se vai realizar, a partir de Setembro, a revisão contratual do C.C.T. Vigilância, publicado no 

B.T.E. nº 10 de 15 de Março de 2006; 
2. Que é fundamental manter o quadro de direitos existentes no C.C.T e alargá-los a outros âmbitos de 

actividade, conquistando novos direitos; 
3. Que é necessário alcançar aumentos salariais e de subsídio de alimentação que reponham o poder 

de compra perdido nos últimos tempos devido ao aumento do custo de vida; 
4. Que a generalidade da classe trabalhadora avalia negativa e muito justamente a existência de uma 

tabela salarial para vigorar 24 meses; 
5. Que só com a força sindical, que resulta de consciência, unidade, organização e espírito de luta da 

classe trabalhadora, se conseguirá concretizar o objectivo central de uma revisão contratual que sirva 
os interesses da classe trabalhadora; 

6.  
apresenta aos trabalhadores e trabalhadoras do sector da vigilância, reunidos no Plenário Nacional de Agosto 
2007 (descentralizado por sessões regionais) a seguinte 
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PROPOSTA DE ORIENTAÇÃO SINDICAL PARA A REVISÃO CONTRATUAL 2007/2008 
 
 

II. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
1. Que se devem manter os direitos existentes no C.C.T.; 
2. Que se devem conquistar aumentos salariais justos e dignos que reponham o poder de compra e 

aproximem os salários médios do sector aos existentes ao nível europeu; 
3. Que os aumentos salariais devem ser estipulados numa tabela com vigência de 12 meses; 
4. Que se devem conquistar mais direitos, em particular no âmbito das categorias profissionais; 
 

III.         ORIENTAÇÕES CONCRETAS E ESPECÍFICAS 
 

De acordo com estas orientações gerais, o STAD apresentará às Associações Patronais uma proposta 
sindical composta por: 
 
1.Tabela salarial 

 
Aumento salarial de 6,5%, conforme tabela anexa; 

2.Subsídio de alimentação A criação de um subsídio de alimentação único e 
universal, de €6 (seis euros) diários; 

3.Novos direitos Criação da categoria profissional “Vigilante 
Aeroportuário”, com definição de funções específica 
e enquadramento salarial próprio 

 
Os trabalhadores e trabalhadoras reunidos em Plenário Nacional de Agosto de 2007 (descentralizado por 
sessões regionais), com o objectivo de se conquistar uma revisão contratual que sirva a classe trabalhadora, 
apoiam totalmente o estabelecimento e afixação dos seguintes: 

 

COMPROMISSOS PARA A INTERVENÇÃO, ACÇÃO E LUTA SINDICAL 
 
1.     A Direcção Nacional deverá: 

a) continuar e reforçar a informação e esclarecimento à classe trabalhadora de forma a aumentar e 
aprofundar a sua consciência sindical; 
b)  aumentar e melhorar a mobilização da classe trabalhadora no sentido da sua unidade, organização 
e espírito de luta; 

 
2.  Que a Direcção Nacional fica mandatada, desde já, para convocar, consoante o desenvolvimento do 
processo de revisão contratual, todas as acções e formas de luta necessárias, nos locais e datas 
convenientes incluindo a própria Greve Nacional do sector; 
 
3.  A classe trabalhadora assume o compromisso de participar activamente em todas as iniciativas e 
actividades, convocadas pela Direcção Nacional, incluindo a Greve Nacional com o objectivo de enfrentar e/ou 
pressionar o patronato de forma a se alcançar uma revisão contratual do C.C.T. que sirva os seus interesses 
 
      Nível   

 Categorias 
Tabela 
Actual 

Proposta de 
aumento de 6,5%, 

I. Director de Serviços  1.137,47 € 1.212,00 €
II. Analista de Sistemas  1.074,33 € 1.145,00 €

Contabilista / Técnico de Contas.     
III. Chefe de Serviços. 1.011,20 € 1.077,00 €

Chefe de Serviço de Vendas      
 IV. 

  
Chefe de Divisão     
Programador de Informática  949,10 € 1.011,00 €
Técnico  Principal de Electrónica       

V. 
  

Chefe de Secção  
Chefe de Vendas. 884,92 € 943,00 €
Secretário de Gerência /de Administração   

VI. 
  
  
  

Encarregado de Electricista, Encarregado de Armazém,   
Técnico de Electrónica,Técnico de Telecomunicações    
Chefe de Brigada/Supervisor 840,42 € 896,00 €
Vigilante Chefe de TVA    

VII. Técnico Administrativo Principal 783,50 € 835,00 €
Secretário de Direcção     

VIII. Oficial Electricista de Sistemas de Alarme  719,33 € 767,00 €
Vigilante - Chefe / Controlador      

IX. Vigilante de Transporte de Valores  892,17 € 951,00 €
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X. Técnico Administrativo de 1 ª Classe  
 

713,12 € 
760,00 €

 XI. 
  
  

 

Caixa,,. Operador Informático, Encarregado de Serviços 
Auxiliares 

689,31 € 
735,00 €

Operador de Valores .     
Vendedor/ Consultor de Segurança     

XII. Fiel de Armazém  656,19 € 699,00 €
XIII. Empregado de Serviços Externos,. Prospector de Vendas 644,81 € 687,00 €

Recepcionista    
XIV. Técnico Administrativo de 2 ª Classe. 635,49 € 677,00 €
XV. Cobrador . 627,21 € 668,00 €
XVI. Pré-Oficial Elect.de Sist. de Alarme do 2º ano 617,90 € 

659,00 €
XVII.  

  
  

Telefonista, Continuo, Porteiro / Guarda 
 595,13 € 634,00 €

Vigilante    
XVIII.  

  
Estagiário de 1 ª Classe, Empacotador . 535,10 € 570,00 €
Servente ou Auxiliar de Armazém      

XIX. Pré-Oficial Elect.de Sist. de Alarme do 1º ano 522,68 € 557,00 €
XX. Trabalhador de Limpeza  487,49 € 

520,00 €
XXI. Ajudante de Elect.de Sist. de Alarme do 2º ano  473,00 € 

504,00 €
XXII. Estagiário de 2 ª Classe 433,67 € 462,00 €
XXIII. Ajudante Elect. de Sist.de Alarme do 1º ano 401,58 € 428,00 €
XXIV. Paquete . 371,57 € 426,00 €

Aprendiz de Elect.de Sist. de Alarme do 2º per.     
XXV. Aprendiz de Elect.de Sist. de Alarme do 1º per. 346,73 € 426,00 €

 
 

 Outros valores a ser acrescidos de 6,5%  
  
  Valor actual Valor acrescido de 6,5%  
Subsídios de função Chefe de Grupo €44.50 €48 

Rondista €110.75 €118 
Escalador                 €149.04 €159 
Caixa €39.33 €42 
Operador Valores €39.33 €42 
Emp. Serv. externos €34.00 €37 
Cobrador €34.00 €37 

Seguro de Risco 
Profissional 

Vigilantes de 
Transporte de Valores 

€55.400,00 €59.000,00 

 
 

OUTRAS MATÉRIAS SUGERIDAS POR TRABALHADORES NO PLENÁRIO E 
INCLUIDAS NA PROPOSTA SINDICAL A APRESENTAR AO PATRONATO 

 
 
1. HORÁRIO DE TRABALHO 
Clª 16ª 

4 dias de trabalho consecutivos seguidos de dois dias de folga 
consecutivos (4x2) 

2. SUBSÍDIO DE RISCO Para todos os trabalhadores do sector sem discriminação 
3. FÉRIAS (Clª. 20ª) Incluir o princípio de rateamento de modo a que todos os 

trabalhadores possam usufruir dos meses de verão, sem 
discriminação 

4. TRABALHADORES 
SINISTRADOS 

Em caso de baixa provocada por agressão no local de trabalho, o 
trabalhador deverá auferir o complemento de subsídio de doença 
por inteiro  

 
 
A DIRECÇÃO NACIONAL 
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