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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  *     
 

A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 
SECURITAS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

V I T Ó R I A  ! ! ! 
 

OS SÓCIOS DO STAD ACABAM DE VER CONCRETIZAR  
UMA DAS SUAS GRANDES ASPIRAÇÕES QUE HÁ MUITO 

ERA REIVINDICADA PELO STAD: 
 

FINALMENTE, O C.C.T. 
NACIONAL DA VIGILÂNCIA 

VAI SER APLICADO 
 NOS AÇORES !!! 

 

COLEGA, 
 
 

 A grande e dura luta que os trabalhadores e trabalhadoras da Securitas nos Açores 
travaram durante cerca de 6 anos, sempre sob a direcção do STAD, culminou, finalmente, com 
uma retumbante vitória: 
 

A APLICAÇÃO DO C.C.T. NACIONAL  
JÁ É UMA REALIDADE NOS AÇORES ! 

 
 

 Recordamos, Colega, que esta vitória é o culminar de uma luta que se iniciou em 2001 
sob a direcção e orientação do STAD. 
 

 Recordamos, Colega, que esta luta que acabámos, finalmente, de vencer totalmente, 
começou em 2001, tendo sido realizadas variadas formas de luta durante estes últimos 6 anos! 
Fizemos 3 greves, uma manifestação em Ponta Delgada, realizámos audiências com o Governo 
Regional, inclusive com o seu Presidente, o Dr. Carlos César, e a Assembleia Regional, e 
promovemos inúmeras campanhas de informação e denúncia nos órgãos de comunicação 
social. 
 

 Nunca parámos! Sempre, sempre, sempre, com confiança na vitória, sempre, sempre, 
sempre a classe trabalhadora confiou no STAD e o resultado está à vista: 
 

V I T Ó R I A ! 
 
 
 



  

 

 

CAMARADA, 
 

 Este era um dos grandes compromissos que o nosso Sindicato, o STAD, tinha com os  
trabalhadores e trabalhadoras da Securitas e que agora foi cumprido. Uma das prioridades do 
trabalho sindical do STAD na Região Autónoma dos Açores, era que fosse aplicado o C.C.T. 
Nacional da Vigilância aos trabalhadores da Securitas. E, agora, conseguiu-se concretizá-la! 
 
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA, 
 

 A união dos trabalhadores e trabalhadoras da Securitas, em torno do nosso Sindicato, o 
STAD, valeu a pena, e a prova está à vista. Quando, todos juntos, trabalhadores e  Sindicato, o 
STAD, se unem em torno de objectivos concretos de melhoria das nossas condições de vida, 
por muito que custe e/ou demore, acaba-se por vencer! 
 
 

VALE A PENA LUTAR, A LUTA COMPENSA !!! 
 
 

COLEGA, 
 

 A dura luta travada com a Securitas ao longo dos anos veio também criar, para    todos os 
outros sectores de actividade, uma “porta aberta”, para que, às empresas com sede no 
continente, lhes sejam aplicados os respectivos direitos dos CCT´s Nacionais.  
 

 Esta foi a sentença do Tribunal e a decisão dos acórdãos do Tribunal da Relação. Isto só 
foi possível, porque os trabalhadores e o STAD tiveram a coragem e a sabedoria de enfrentar a 
entidade patronal nos Tribunais. 
 

CAMARADA, 
 

 Hoje, na Região Autónoma dos Açores, tudo é diferente, graças à tenacidade, coragem e 
ousadia dos sócios e do STAD. 
 

 Agora, vamos continuar todos e todas unidos e organizados no STAD, o Sindicato dos 
trabalhadores e trabalhadoras da Vigilância Privada. 
 

 E, numa altura em que um pequeno grupo de indivíduos e um site que tem o único 
objectivo de dividir a classe trabalhadora e, para isso, nas últimas semanas, vem fazendo um 
ataque descabido ao STAD, mais uma vez, com esta importantíssima e fundamental vitória dos 
trabalhadores, unidos e organizados no nosso sindicato, se prova a força sindical do STAD! 
 

 Quem ataca o STAD são os patrões! Eles sabem que é a experiência, capacidade e 
vontade dos dirigentes, delegados, técnicos e advogados que lhes fazem frente e os obrigam a 
cumprir com os nossos direitos! E este pequeno grupo e o seu site estão exactamente a fazer o 
mesmo que os patrões fazem! A quem serve este pequeno grupo e o seu site divisionista? Aos 
patrões evidentemente!   
        

A LUTA COMPENSA, VALE A PENA LUTAR !!! 
 

 

AMIGO E AMIGA, 
 
 

 Estar filiado no STAD é igual: 
 

  ► À Melhoria da nossa condição de vida; 
  ►  À Melhoria dos nossos direitos; 
  ► À Conquista de novas regalias; 
  ► Ao Aumento dos nossos salários 
 
 

A  LUTA  CONTINUA,  SINDICALIZA-TE! 
 

 

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, VENCEREMOS!!! 
 

 

Lisboa, 28 de Novembro de 2007    A DIRECÇÃO NACIONAL 
Comunicado nº 74-2007 


