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A TODOS  OS  TRABALHADORES  

VIGILANTES TVA´S  
DA  

ESEGUR 
 
 

CONVOCA-SE UM 
 

PLENÁRIO DE 
TRABALHADORES 

 
DIA 09/07/08, 4ªFEIRA PELAS 17H00 

 

LOCAL: RESTAURANTE “JANELAS VERDES”
 

 

Colega, 
  

Ao fim de duas reuniões, conseguimos uma importante vitória para os 
trabalhadores. 

 

A negociação dos pontos do Caderno Reivindicativo, que estavam suspensos 
desde a última reunião de negociações com a ESEGUR, realizada em 19/06/08  não 
foi fácil. Só depois de muitas horas de discussão e debate é que o Sindicato e a 
ESEGUR chegaram a um acordo para ser submetido à aprovação pelos 
trabalhadores no plenário que agora se vai realizar. 

 

Camarada, 
 

Como sabes, o STAD colocou em discussão os seguintes pontos:  
  

1. Escalas anuais  
2. Horários de trabalho 
3. Registo rigoroso do horário de trabalho 

 



 
 
 

Sobre estes pontos, ficou acordado o seguinte: 
 
1. Escalas anuais – Após análise das escalas de trabalho em vigor ficou 

esclarecido que as mesmas, actualmente já são anuais, tendo para o 
efeito a ESEGUR apresentado um exemplo que se junta. 

 
2. Horários de trabalho – Ficou acordado que a ESEGUR vai proceder à 

colocação dos horários de trabalho diários no sentido de definir o início e 
o términus do mesmo. Esta alteração entrará em vigor a partir de 1 de 
Setembro de 2008. 

 
3. Registo rigoroso de horários de trabalho – Ficou acordado que será 

implementado um sistema de controlo de presenças a partir de 1 de 
Setembro de 2008. Se, por motivo alheio à ESEGUR, devidamente 
fundamentado, designadamente um eventual atraso de entrega do 
equipamento pelo fornecedor, esta situação será imediatamente 
comunicada ao STAD com a informação da nova data de implementação. 

 
Colega, 
  

  O acordo de princípios agora conseguido, mostra a força e preseverança da 
Direcção do Sindicato, que, com o total apoio dos trabalhadores, conseguiu negociar 
com êxito o Caderno Reivindicativo! 

 
  Agora, no plenário, vamos debater estas matérias e vamos decidir a sua 

aprovação final. 
 

TODOS AO PLENÁRIO DIA 9 DE JULHO! 
 
 

COM UNIDADE, ORGANIZAÇÃO E LUTA, NO STAD, 
 
 

V E N C E R E M O S! 
 

 
        Saudações  Sindicais 
Comunicado nº 68-08                                   A  DIRECÇÃO  NACIONAL 
Lisboa, 04/07/08 
 
 
 
 


