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• O PATRONATO DA VIGILÂNCIA NÃO ENTREGOU A SUA CONTRA- 

PROPOSTA PARA A REVISÃO DO CCT DO SECTOR! O STAD 
REQUEREU A CONCILIAÇÃO E A PRIMEIRA REUNIÃO VAI-SE 
REALIZAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DIA 9 DE DEZEMBRO. 

 
• NO SECTOR DA LIMPEZA, REALIZOU-SE NO PASSADO DIA 24 DE 

NOVEMBRO A PRIMEIRA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES DIRECTAS 
COM O PATRONATO – MAS ESTE NÃO QUER NEGOCIAR OS 
AUMENTOS PARA 2010 NEM O PAGAMENTO DOS RETROACTIVOS 
MAS QUER ACABAR COM DIREITOS DO CCT! 

 
• A ICTS, EMPRESA DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA, TEVE UMA 

CONCENTRAÇÃO DE DENÚNCIA E PROTESTO NA SUA SEDE, EM 
LISBOA, E PERDEU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS AEROPORTOS 
DOS AÇORES – A LUTA CONTINUA!!! 

 
• CONVOCADA UMA REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS 

[descentralizada por sessões regionais] PARA O MÊS DE DEZEMBRO. 
 
EDITORIAL 
De novo, neste mês de Dezembro, a 
Direcção Nacional do STAD edita o 
“VAMOS AO TRABALHO”, Boletim de 
Informação e Formação para a 
Organização e a Acção Sindical dos 
Dirigentes e Delegados Sindicais do 
STAD.  
O objectivo da Direcção Nacional é 
editar periodicamente este Boletim e 
fazer, da sua edição, o veículo 
privilegiado de comunicação entre a 
estrutura sindical e a rede nacional de 
Delegados Sindicais do Sindicato e 
no qual se transmitam as principais 
actividades desenvolvidas, ou a 
desenvolver, no Sindicato.  

Este é um desafio muito grande, não 
porque não existam informações 
muito importantes para transmitir, em 
especial acções e lutas ou 
actividades para desenvolver, mas 
sim porque a sua edição é mais um 
trabalho que se realiza no seio do 
STAD – e o que  DIRECÇÃO 
NACIONAL possui é uma sobrecarga 
de trabalho! Mas, apesar desta 
sobrecarga, a Direcção Nacional vai 
tentar responder positivamente a este 
desafio! È o caso deste numero – por 
isto, VAMOS AO TRABALHO!!!  
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O PATRONATO DA VIGILÂNCIA NÃO ENTREGOU A SUA CONTRA- 
PROPOSTA PARA A REVISÃO DO CCT DO SECTOR! O STAD 
REQUEREU A CONCILIAÇÃO E A PRIMEIRA REUNIÃO VAI-SE REALIZAR 
NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DIA 9 DE DEZEMBRO. 
 

No passado dia 1 de Outubro, a 
Direcção Nacional do STAD, depois 
de ter realizado dezenas de sessões 
descentralizadas de um Plenário de 
Trabalhadores do Sector da 
Vigilância, entregou a PROPOSTA 
DO STAD PARA A REVISÃO DO 
CCT DO SECTOR. De acordo com a 
lei, o patronato deveria ter respondido 
num prazo máximo de 30 dias – o 
que não fez! 
O que representa esta não entrega da 
contra proposta patronal? 
Boicote patronal? A Direcção 
Nacional não sabe – mas, como 
“MAIS VALE PREVENIR QUE 
REMEDIAR!”, o STAD requereu, 
respeitando as normas e 
procedimentos da Lei, uma 
Conciliação ao Ministério do Trabalho 
para que o processo de revisão do 
CCT do Sector da Vigilância se 
realize.  
O Ministério do Trabalho já 
respondeu a convocar uma primeira 

reunião para o próximo dia 9 de 
Dezembro. 
È exactamente a informar a classe 
trabalhadora desta situação que a 
Direcção Nacional editou um novo 
comunicado d’ “O VIGILANTE” e do 
qual te enviamos 5 exemplares em 
anexo a este BOLETIM. 
Agora, deverás distribuir estes 
comunicados aos teus colegas de 
trabalho e alertá-los para os perigos 
que, talvez, espreitem a nossa Classe 
neste final do ano – o pior que 
poderia suceder era o patronato 
boicotar a revisão do CCT, ou seja, 
obrigar a Classe Trabalhadora a 
defender o seu direito a ter aumentos 
salariais em 2010 através das acções 
e lutas sindicais! Mas, se for 
necessário, temos que o fazer! 
Por isto, o primeiro trabalho que 
temos de imediato de fazer é distribuir 
estes comunicados e falar, falar, falar 
com os/as colegas -  VAMOS AO 
TRABALHO!!!  

 
NO SECTOR DA LIMPEZA, REALIZOU-SE NO PASSADO DIA 24 DE 
NOVEMBRO A PRIMEIRA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES DIRECTAS 
COM O PATRONATO – MAS ESTE NÃO QUER NEGOCIAR OS 
AUMENTOS PARA 2010 NEM O PAGAMENTO DOS RETROACTIVOS 
MAS QUER ACABAR COM DIREITOS DO CCT! 

 
Realizou-se já, no passado dia 24 de 
Novembro, a primeira reunião de 
negociações da revisão do CCT da 
Limpeza. Nesta primeira reunião, o 
Patronato começou por afirmar que 
não pretendia negociar os aumentos 
para 2010 nem o pagamento dos 
retroactivos do ano de 2008 mas 
queria negociar a retirada de 

importantes direitos existentes desde 
há muitos anos no nosso sector. 
O STAD não só, por princípio, 
recusou esta posição patronal, como 
de imediato produziu um comunicado 
“VENCEREMOS” a alertar a Classe 
Trabalhadora das intenções do 
patronato, do qual juntamos 5 
exemplares a este Boletim. 
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Agora, cada Delegado/a Sindical 
deverá imediatamente entregar 
ás/aos colegas trabalhadores do 
Sector da Limpeza destes 
comunicados e alertá-los para os 
objectivos que o Patronato do Sector 
está a ensaiar alcançar. Para resistir 

a estes ataques do patronato, 
necessitamos muita Unidade, 
Organização e Luta – por isto, toca a 
distribuir os comunicados e a 
esclarecer os/as camaradas!  VAMOS 
AO TRABALHO!!!  

 
A ICTS, EMPRESA DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA, TEVE UMA 
CONCENTRAÇÃO DE DENÚNCIA E PROTESTO NA SUA SEDE, EM 
LISBOA, E PERDEU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS AEROPORTOS 
DOS AÇORES – A LUTA CONTINUA!!! 

 
Na continuação da informação 
distribuída á Classe Trabalhadora 
através do comunicado nº. 63/2009 
de 20/1172009, realizou-se, no 
passado dia 25 de Novembro, uma 
concentração de denúncia e protesto 
junto á sede da empresa de 
Segurança Aeroportuária, ICTS, em 
Lisboa. 
Recordamos todos os leitores que 
esta acção de luta foi decidida para 
combater o despedimento colectivo 
que esta empresa, de forma ilegítima 
e ilegal, realizou aos/ás colegas que, 
no passado mês de Agosto fizeram 
uma greve com 80% de adesões nos 
aeroportos da Região A. Açores. 
Nesta concentração estiveram 
presentes as delegadas sindicais dos 
Açores, as colegas Marina e Catarina 
acompanhadas do dirigente 
coordenador da Delegação do 
STAD/Açores, Paulo Marques bem 
como o Secretário – geral da CGTP-
IN, Manuel Carvalho da Silva, que 
transmitiu a solidariedade da 
Confederação Sindical á justa luta 
destes trabalhadores. 
Apesar da chuva, os presentes na 
Concentração escutaram as 

intervenções dos vários camaradas 
dirigentes e saudaram os 
trabalhadores despedidos e vaiaram 
a ICTS pelas suas más práticas 
laborais. Para ver as fotos da 
concentração pode-se consultar o site 
do STAD. 
Aliás, a ICTS, certamente pelas más 
práticas que teve e que levaram á 
greve em Agosto e ás denuncias 
publicas realizadas pelos STAD nos 
Açores e nesta Concentração na sua 
sede, perdeu o concurso de 
prestação de serviços de vigilância 
aeroportuária nos aeroportos dos 
Açores. 
Agora, apesar de a ICTS, a partir do 
próximo mês de Janeiro, já não 
trabalhar nos aeroportos dos Açores, 
os processos dos/as colegas 
ilegalmente despedidas vão dar 
entrada no Tribunal do Trabalho para 
impugnar esse despedimento. Por 
isto, não só A LUTA CONTINUA! 
como, com os trabalhadores 
vigilantes aeroportuários dos 
aeroportos dos Açores, VAMOS AO 
TRABALHO!!!  
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CONVOCADA  

UMA REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS  
 

È no contexto de todas estas actividades do nosso Sindicato que, por este meio, vimos 
convocar-te para participares nesta REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS  
SINDICAIS que se vai realizar descentralizadamente nas seguintes Delegações 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 
17/12/09 
5ªFeira 

Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário 
Rua N/Senhora de Fátima, Nº 314- Boavista - Porto 

Delg. Local  
R. A. Açores 

17/12/09 
5ªFeira 

União Sindicatos Ponta Delgada Rua do Peru, 101 
Ponta Delgada 

Delg. Local 
R. A. Madeira 

17/12/09 
5ªFeira 

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

Regional de 
Coimbra 

18/12/09 
6ª.Feira 

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

Regional  de 
Setubal 

22/12/09 
3ª.Feira 

Largo da Misericórdia nº 46-2º Setúbal 

Regional  de 
Lisboa 

23/12/09 
4ª.Feira 

Rua de S. Paulo nº 12 -  1º Lisboa 

HORÁRIOS TODAS AS REUNIÕES  -  09.30H ÀS 17.00H 
 
 

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 
 

 

 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, os novos salários para 2010 sejam 
negociados e, no Sector da Limpeza, os retroactivos de 2008 sejam pagos.  

Entretanto, devido á época natalícia, nesta RNDS de Dezembro, vamos realizar uma  
 

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 
 
para a qual cada camarada deverá trazer uma prenda no valor mínimo de 2.50€ e uma bebida 
(os homens) ou um doce (as senhoras). 
 

ATENÇÃO: Aos horários! As reuniões têm que começar a horas para pudermos cumprir os 
pontos de Ordem de Trabalhos e participar na CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL. 
Organiza a tua vida profissional e familiar, recolhe informações do que se passa no teu local de 
trabalho e quais são as preocupações dos trabalhadores e os casos de desrespeito da Lei e do 
CCT e, se os houver, traz cópias dos documentos (recibos, etc). 

Por agora é tudo! Até à reunião 


