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      *   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E NA FEPCES *     
 

AOS TRABALHADORES VIGILANTES TVA’S DA ESEGUR / LISBOA 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
  

SOBRE 
 AS DECISÕES TOMADAS PELOS TRABALHADORES NO 

PLENÁRIO REALIZADO NO PASSADO DIA 29/07/09 
 

CONVOCADO  
NOVO PLENÁRIO PARA O PRÓXIMO DIA 6 DE AGOSTO, ÀS 17H 

 
COMPANHEIRO 
 
           Como sabemos, no passado dia 29 de Julho realizou-se um plenário de 
Trabalhadores TVA’s. Devido à sua importância vamos, em seguida e 
sucintamente, transmitir a todos os trabalhadores quais as decisões que foram 
então tomadas 
 
AMIGO 
 

Após um vivo e participado debate e troca de opiniões, foi decidido em 
plenário pelos trabalhadores o seguinte: 

 
1. Manter a greve para o dia 7/08/09 devido aos problemas existentes;  
 

2. Estes problemas são os seguintes: 
• Utilização excessiva de processos disciplinaras com despedimentos; 
• Aplicação das normas e procedimentos internos de forma injusta; 
• A actuação abusiva de alguns responsáveis do Departamento de 

Segurança que actuam face aos trabalhadores de forma autoritária 
• As questões do Horário de Trabalho, ou seja, as escalas organizadas 

com horários diários estipulados; 
• A necessidade de Diálogo Social na empresa. 
 

3. No entanto, esta decisão pode ser alterada no Plenário que se irá realizar no 
dia 6/08/09, se a empresa resolver os problemas dos trabalhadores; 
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4. Todavia, os trabalhadores mostraram a sua grande preocupação em relação à 

empresa e, por princípio, não é sua intenção criar dificuldades à empresa face 
à greve marcada para o dia 7 de Agosto de 2009 – MAS É NECESSÁRIO 
QUE A EMPRESA RESOLVA OS PROBLEMAS EXISTENTES!!! 

 
CAMARADA 
 
          A Direcção Nacional do STAD também manifestou a mesma posição bem 
como não é também sua intenção criar dificuldades à Esegur (ou ás outras 
empresas) mas sim que os interesses e os direitos dos trabalhadores sejam 
respeitados e cumpridos. 
 
          É por isto que, no âmbito do Diálogo Social, e como já está agendada uma 
reunião para o dia 6 de Agosto de 2009 às 10 horas nas instalações da Esegur, 
todas estas matérias deverão ser debatidas exaustivamente com a Empresa e 
tentar-se um Acordo que permita solucionar o conflito sem ser necessário 
recorrer à greve. 
 
 Mas, como é natural e todos compreendemos, para haver um Acordo tem 
que haver vontade negocial também da parte da Empresa. Por isto, vamos 
aguardar pela reunião de 6 de Agosto e, depois, conforme forem as suas 
conclusões tomaremos a decisão final sobre a realização da greve. 
 
COLEGA 
 

È por isto que se convocou, no próprio Plenário do passado dia 29, um novo 
Plenário para o próximo dia 6 de Agosto a partir da 17 horas no Restaurante “ As 
Janelas Verdes” (local onde se realizou o último Plenário). 

 
          A tua presença no Plenário é muito importante porque nele vão ser 
tomadas decisões que dizem respeito a todos os trabalhadores! 
 
TODOS AO  
 

PLENÁRIO DIA 6/07/09, QUINTA –FEIRA, 
A PARTIR DAS 17 HORAS 

LOCAL: RESTAURANTE “AS JANELAS VERDES” 
RUA DA CENTIEIRA (LOCAL DO ÚLTIMO PLENÁRIO) 

 
Comunicado nº 37/2009 
Lisboa, 31/7/2009 

            
 Saudações Sindicais   
A Direcção Nacional 
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