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• NO SECTOR DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS, AO FIM DE TRÊS 

REUNIÕES DE NEGOCIAÇÕES, OS PATRÕES CONTINUAM A 
NÃO QUERER NEGOCIAR COM SERIEDADE. COMO RESPOSTA, 
O STAD PREPARA A LUTA! - (pág.2) 

• JÁ COMEÇARAM AS NEGOCIAÇÕES DIRECTAS DA REVISÃO DO 
CCT DA VIGILÂNCIA PRIVADA MAS AS ASSOCIAÇÕES 
PATRONAIS MANTIVERAM A SUA PROPOSTA INACREDITÁVEL E 
INACEITÁVEL! - (pág.2) 

• NA FÉNIX, VIGILÂNCIA PRIVADA, A LUTA VAI RECOMEÇAR 
PORQUE A EMPRESA NÃO CUMPRIU COM OS COMPROMISSOS 
E ABANDONOU O DIÁLOLGO SOCIAL! – (pág.3) 

• FOI PUBLICADO O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL DE 475€, QUE 
APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE GANHEM UM 
SALÁRIO ABAIXO DESSE VALOR.-  (pág.4) 

• GRANDE VITÓRIA DOS TRABALHADORES DA SAFIRA, QUE 
VIRAM O TRIBUNAL RECONHECER OS SEUS DIREITOS! (pág.4) 

• CONVOCADA A REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS 
SINDICAIS DE JANEIRO – (pás. 5 e 6) 

EDITORIAL 
 

O ano de 2010 começou com a 
certeza de que os trabalhadores dos 
sectores da Vigilância Privada e das 
Limpezas Industriais vão ter, 
certamente, que defender os seus 
direitos e o direito de viver melhor 
com acções e lutas sindicais. Nos 
artigos que publicamos neste “VAT” 
explicamos qual o ponto da situação 
e quais as perspectivas futuras. 
Luta vão também realizar os 
trabalhadores da FÉNIX, VIGILÂNCIA 
PRIVADA, mas já nos próximos dias 
porque a empresa não cumpriu os 
compromissos assumidos com os 
trabalhadores e o STAD e, pior, 

abandonou o Diálogo Social com o 
Sindicato. 
Entretanto, noutra vertente, os 
trabalhadores do nosso Sindicato 
tiveram duas importantes vitórias: a 
primeira foi a publicação do Salário 
Mínimo Nacional, que abrange muitos 
trabalhadores dos nossos sectores, e 
a segunda foi sentença do Tribunal 
de Trabalho de Vila Nova de Gaia 
que reconheceu os direitos dos 
trabalhadores da empresa de 
limpezas industriais SAFIRA. Nos 
artigos respectivos, informamos os 
seus pormenores. 

 

VAMOS AO TRABALHO!
Boletim de Informação e Formação para a Organização e a Acção Sindical  

dos Dirigentes e Delegados Sindicais do STAD  
Edição da responsabilidade da Direcção Nacional  
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È neste quadro que a Reunião 
Nacional de Delegados Sindicais que 
se vai realizar nos últimos dias do 
mês é muito importante. Por isso, 
cada dirigente e delegado deve 
organizar a sua vida para participar 
nesta importante actividade do nosso 
Sindicato. 

Que o Ano Novo tenha renovado a 
cada um(a) a vontade e as energias 
para que continue a trabalhar muito e 
produtivamente ao serviço da Classe 
Trabalhadora, são os votos fraternos 
da Direcção Nacional  – VAMOS AO 
TRABALHO!  
 

 
• NO SECTOR DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS, AO FIM DE TRÊS 

REUNIÕES DE NEGOCIAÇÕES, OS PATRÕES CONTINUAM A 
NÃO QUERER NEGOCIAR COM SERIEDADE. 

     COMO RESPOSTA, O STAD PREPARA A LUTA! 
 
No próximo dia 15 de Janeiro, sexta-
feira, vai-se realizar a quarta reunião 
de negociações com os patrões do 
sector. Nas três reuniões que já se 
realizaram os seus objectivos têm 
sido apresentados de forma clara e 
brutal: eles querem retirar 
importantíssimos direitos á Classe 
Trabalhadora, o principal é fazer 
caducar o próprio Contrato Colectivo 
de Trabalho, não negociar aumentos 
para 2010 e não pagar os retroactivos 
de 2008. Contra esta estratégia dos 
patrões, o STAD tem afirmado que é 
necessário aumentos dignos e justos 
para 2010, que não aceita a retirada 

de direitos e exige o pagamento dos 
retroactivos d 2008. Perante o mais 
que provável fracasso das 
negociações directas devido á 
intransigência dos patrões, o STAD 
começou a preparar uma forte luta. È 
exactamente esta situação que é 
descrita no comunicado produzido 
pelo Sindicato, de que juntamos 
alguns exemplares e que deverás 
distribuir aos trabalhadores e 
trabalhadoras do Sector das 
Limpezas Industriais e mobilizá-los/as 
para a luta que se avizinha. VAMOS 
AO TRABALHO! 

• JÁ COMEÇARAM AS NEGOCIAÇÕES DIRECTAS DA REVISÃO 
DO CCT DA VIGILÂNCIA PRIVADA MAS AS ASSOCIAÇÕES 
PATRONAIS MANTIVERAM A SUA PROPOSTA INACREDITÁVEL 
E INACEITÁVEL! 

 
No passado dia 8 de Janeiro, 
realizou-se a primeira reunião de 
negociações com as Associações 
Patronais do Sector da Vigilância 
Privada na qual cada parte 
apresentou e fundamentou a 

respectiva proposta de revisão do 
CCT sectorial. O STAD afirmou que a 
sua proposta é exequível e se baseia 
na visão de melhoria sustentada das 
condições de vida e de trabalho da 
Classe Trabalhadora, especialmente 
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no que respeita aos aumentos 
salariais e á criação das categorias 
profissionais jã que o sector tem um 
crescimento económico sustentado 
desde há muitos anos, seja no 
aumento de valor nacional de 
facturação, no aumento de empresas 
a operar no sector e ao numero de 
trabalhadores empregados. Por estes 
motivos, frisou convictamente a 
Direcção Nacional do STAD, a 
proposta das Associações Patronais 
é inacreditável e inaceitável! Apesar 
desta argumentação devidamente 
fundamentada, o patronato manteve 
as suas posições. Perante isto, a 
posição do STAD é clara: de acordo 
com o mandato que o Plenário 
Nacional de Trabalhadores de Agosto 

de 2009 lhe concedeu, a Direcção 
Nacional convocará todas as formas 
de luta, incluindo a greve, para que a 
Classe Trabalhadora defenda o seu 
direito a viver melhor. Entretanto, o 
STAD editou um comunicado, de que 
enviamos alguns exemplares para 
distribuíres aos trabalhadores do 
sector, a informar os trabalhadores e 
trabalhadoras para defenderem os 
seus direitos.  
Os dirigentes e delegados deverão 
esclarecer os trabalhadores e 
trabalhadoras do sector do risco 
existente e mobilizar a sua energia 
para que, nas próximas semanas, 
estejam preparados/as para a luta - 
VAMOS AO TRABALHO!

• NA FÉNIX, VIGILÂNCIA PRIVADA, A LUTA VAI RECOMEÇAR 
PORQUE A EMPRESA NÃO CUMPRIU COM OS COMPROMISSOS 
E ABANDONOU O DIÁLOLGO SOCIAL 

 
Quem tem já lutas convocadas são os 
trabalhadores e trabalhadoras da 
FÉNIX, VIGILÂNCIA PRIVADA, 
concretamente concentrações de 
protesto na sede, em Lisboa (no dia 
26 de Janeiro) e na filial do Porto (no 
dia 4 de Fevereiro), porque a 
empresa não cumpriu com os 
compromissos assumidos com os 
trabalhadores e o STAD, ou seja, os 
salários continuam em atraso! 
Depois, para piorar a situação, a 

FÈNIX unilateralmente, cortou o 
Diálogo Social com o STAD. Neste 
quadro, o Sindicato convocou as 
concentrações referidas, já requereu 
uma reunião no Ministério do 
Trabalho e publicou um comunicado 
de denuncia e mobilização, de que 
enviamos alguns exemplares para teu 
conhecimento de forma a que 
participes na luta e para distribuíres a 
trabalhadores da FÈNIX - VAMOS AO 
TRABALHO! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
 

STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO 
SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA!  

 
SINDICALIZA MAIS UM(A) COLEGA - REFORÇA O TEU SINDICATO!  
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• FOI PUBLICADO O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL DE 475€, QUE 
APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE GANHEM UM 
SALÁRIO ABAIXO DESSE VALOR. 

Já entrou em vigor em 1 de Janeiro o 
novo Salário Mínimo Nacional de 
475Euros que se aplica a todos os 
trabalhadores e trabalhadoras que 
recebam menos que esse valor e que 
tenham um horário de trabalho de 40 
horas semanais. Os trabalhadores e 
trabalhadoras que tenham horários a 
tempo parcial deverão, LEGAL E 
OBRIGATORIAMENTE, que ser 
aumentados também na proporção do 
horário de trabalho semanal que 
tiverem. Este aumento, decidido pelo 
Governo, foi uma importante vitoria 
da Classe Trabalhadora e da CGTP-
IN (e do STAD) porque os patrões 
quiseram impedi-lo e, para isso, 
fizeram uma grande chantagem - mas 
a pressão sindical da CGTP-IN foi 
mais forte! No sector da Limpezas 
Industriais, no dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras de Prédios Urbanos e 
no do Serviço Doméstico aplica-se 

este novo salário. Mas, ATENÇÂO!, 
no sector das Limpezas Industriais 
esta situação não é globalmente 
positiva. Aliás, na tabela dos salários 
a tempo parcial neste sector, de que 
te enviamos um exemplar, é 
devidamente explicado o que esta 
situação representa de negativo para 
os trabalhadores do sector, Contudo, 
agora, temos todos que fazer uma 
grande explicação a estes 
trabalhadores e informá-los/as de que 
têm direito a ser aumentadas – os 
que têm 40 horas semanais, para 475 
Euros e os/as de horários a tempo 
parcial, a serem aumentados/as 
também e passarem a receber o 
salário que está na tabela. E esta 
informação é muito importante 
porque, certamente, vão haver 
patrões que não vão pagar os novos 
salários! Por isto, VAMOS AO 
TRABALHO! 

  
• GRANDE VITÓRIA DOS TRABALHADORES DA SAFIRA, QUE 

VIRAM O TRIBUNAL RECONHECER OS SEUS DIREITOS! 
Outra importante vitória dos 
trabalhadores do nosso sindicato, 
concretamente, no Sector das 
Limpezas Industriais, foi a sentença 
do Tribunal de Trabalho de Vila Nova 
de Gaia que reconheceu que a 
empresa SAFIRA estava a violar os 
direitos dos trabalhadores e castigou 
a empresa a pagar o que não tinha 
(ilegalmente) pago. Esta vitoria é 
muito importante porque prova que, 
mesmo que violem os direitos, os 
patrões, devido á acção e luta da  

 
Classe Trabalhadora dirigida pelo 
STAD, acabam por ser sancionados. 
Agora, com o comunicado editado 
pelo Sindicato, onde se explica em 
pormenor toda a situação, vamos 
informar todos os trabalhadores da 
SAFIRA para lutarem também e, aos 
das outras empresas, transmitir-lhes 
esta importante vitória para que, 
também eles e elas, tenham mais 
certeza que a luta compensa! - 
VAMOS AO TRABALHO! 
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CONVOCATÓRIA  

PARA   
 REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS 

(descentralizada por Delegações)  
 
CAMARADA 
 

È no contexto de todas estas actividades do nosso Sindicato que, por este 
meio, vimos convocar-te para participares nesta REUNIÃO NACIONAL DE 
DELEGADOS  SINDICAI, que se vai realizar descentralizadamente, nas 
seguintes Delegações, locais e datas  
 

 

D E L E G A Ç Ã O   R E G I O N A L 
 

DELEGAÇÃO DIA LOCAL 
Regional do 

Porto 
21/01/2010 

5ª Feira 
Sindicato dos Trabalhadores  

Rodoviários e  Urbanos do Porto 
Praça da republica, nº 162 – 4050-498 - Porto 

Regional de 
Coimbra 

21/01/2010 
5ª Feira 

 Avª. Fernão de Magalhães, 
24, 2º -  3000 Coimbra 

Regional  de 
Setúbal 

22/01/2010 
6ªFeira 

Largo da Misericórdia nº 46-2º Setúbal 

Delg. Local 
R. A. Madeira 

25/01/2010 
2ª Feira 

Sindicato dos Cabeleireiros 
Rua Dr. Fernão D´Ornelas, nº 6, 2º - Funchal 

Regional  de 
Lisboa 

26/01/2010 
3ª Feira 

Rua de S. Paulo nº 12 -  1º Lisboa 

Delg. Local  
R. A. Açores 

Data a 
indicar 

União Sindicatos Ponta Delgada Rua do Peru, 101 
Ponta Delgada 

HORÁRIOS TODAS AS REUNIÕES  -  09.30H ÀS 17.00H 
 
 

CAMARADA 
 

Esta Reunião Nacional de Delegados Sindicais terá a seguinte: 
 

 
ORDEM  DE  TRABALHOS 

          

         1) Situação social no País, nos sectores, empresas e locais de 
trabalho. 

a) Situação Social: 
b) Sector da Limpeza – revisão do CCT do sector e Acção 

Reivindicativa; 
c) Sector da Vigilância – revisão do CCT do sector e Acção 

Reivindicativa; 
d) Problemas dos Locais de Trabalho; 

          2) Diversos 
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CAMARADA 
Nesta RNDS, vamos analisar a situação social em que vivemos e lutamos 

e a situação dos problemas dos locais de trabalho e a forma de lhes dar 
resposta. 
 

 Porém, vamos continuar a dar a maior importância á revisão do CCT do 
Sector da Limpeza e do CCT do Sector da Vigilância e da luta que, muito 
provavelmente, vai ser necessário continuar a realizar para que, nos dois 
sectores, se mantenham os direitos existentes, os novos salários para 2010 
sejam negociados e, no Sector da Limpeza, os retroactivos de 2008 sejam pagos 
 

CAMARADA 
 

 No quadro da presente situação política e sindical e da luta desenvolvida 
pelo STAD e pela CGTP-IN, a Direcção Nacional convoca todos os Dirigentes e 
Delegados Sindicais para que organizem a sua vida pessoal e profissional para 
que, na tarde da sessão respectiva da Reunião de Delegados Sindicais, 
participem nas seguintes  
 

JORNADAS DE LUTA SINDICAL 
 

Dia 21, às 14.30H, no PORTO,  
na acção convocada pela CGTP-IN 

 

Dia 26, às 14.00 H, em LISBOA,  
na acção promovida pelo STAD, NA SEDE DA FÉNIX. 

 

COM SOLIDARIEDADE,  
VAMOS TODOS PARTICIPAR  

NESTAS JORNADAS DE LUTA  
PARA TRANSMITIR MAIS FORÇA SINDICAL  

ÁS POSIÇÕES DA CGTP-IN E DO STAD! 
 
 

STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DOS SECTORES  

DA VIGILÂNCIA PRIVADA 
 E DAS LIMPEZAS DOMÉSTICAS!   

 
 

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


