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• O PATRONATO DAS LIMPEZAS INDUSTRIAS ROMPEU UNILATERALMENTE AS 
NEGOCIAÇÕES COM O STAD!!! O SINDICATO JÁ REQUEREU A CONCILIAÇÃO E 
CONTINUA A ORGANIZAR A LUTA DA CLASSE TRABALHADORA. (PÁG. 2) 

• A REVISÃO DO CCT DA VIGILÂNCIA PRIVADA PROSSEGUE COM O STAD A 
REIVINDICAR FIRMENTE AUMENTOS SALARIAIS E A CRIAÇÃO DE CATEGORAIS 
PROFISSIONAIS E COM A MARCAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO PARA DIA 9 DE 
FEVEREIRO (PÁG.2) 

• NA FÉNIX, VIGILÂNCIA PRIVADA, A LUTA CONTINUA – JÁ ESTÁ MARCADA UMA 
REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO PRÓXIMO DIA 5 DE FEVEREIRO E 
CONFIRMA-SE A CONCENTRAÇÃO EM V.N. GAIA EM 4 DE FEVEREIRO (PÁG.3) 

• JÁ ENTROU EM VIGOR A NOVA LEGISLAÇÃO PARA IMPUGNAR OS DESPEDIMENTOS – 
ATENÇÃO AO NOVO PRAZO DE 60 DIAS!!! (PÁG.3) 

• NA IBERLIM, A SANHA DA ADMINIISTRAÇÃO CONTRA OS TRABALHADORES, OS 
DELEGADOS E DIRIGENTES DO STAD AUMENTA – E A LUTA CONTINUA PELA 
LIBERDADE SINDICAL NA EMPRESA!!! (PÁG.4) 

• CONVOCATÓRIA PARA A REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS DE 
FEVEREIRO (PÁG.4) 

 
EDITORIAL 
 

 Vamos começar agora o mês de Fevereiro – 
e já está convocada uma luta para este mês no nosso 
Sindicato – a concentração no dia 4 de Fevereiro na 
filial da FÉNIZ, VIGILÂNCIA PRIVADA em Vila nova 
de Gaia! Este é o futuro imediato que espera todos os 
trabalhadores de Portugal e, também, os do nosso 
sindicato, única forma de defender os nossos 
interesses e enfrentar e vencer os grandes e graves 
problemas que existem.  

A acrescentar ás grandes dificuldades sociais 
actuais (particularmente o desemprego), o patronato, 
especialmente o do Sector das Limpezas Industriais, 
mostra-se cada vez mais prepotente e ofensivo contra 
a Classe Trabalhadora e os seus direitos. O melhor 
exemplo desta má prática é o rompimento, pela 
Associação Patronal, das negociações de revisão do 
CCT. Mas, para além disto, existem empresas onde 
se vive um verdadeiro ambiente fascista, com 
repressão e intimidação aos trabalhadores, delegados 
e dirigentes – tudo com um único objectivo: tentar 
destruir a nossa organização sindical na empresa. 

Este é o caso da IBERLIM. Por isto, neste sector e 
nesta empresa, a LUTA CONTINUA! 

Por outro lado, no Sector da Vigilância 
Privada, continua a desenrolar-se as negociações 
directas com a Associação Patronal para a revisão do 
CCT sectorial. Também neste sector é inaceitável 
pelo STAD a proposta de aumentos “zero” propostos 
pelo patronato.  

Entretanto, já entrou em vigor a nova 
legislação para impugnar os despedimentos 
individuais e que altera os procedimentos e os prazos 
para os contestar, que passaram a 60 dias, em lugar 
dos 12 meses até agora existentes. 

È tudo isto que trataremos neste número do 
“VAT” bem como estas serão as principais matérias 
que estarão em discussão na REUNIÃO NACIONAL 
DE DELEGADOS SINDICAIS cuja convocatória é 
incluída na última página deste número. Nesta RNDS 
vamos organizar melhor a intervenção da nossa 
estrutura de dirigentes e delegados para melhor 
fazermos a luta – “VAMOS AO TRABALHO!” 

 

 

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  

STAD – Sindicato dos Trabalhadores Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas    
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O PATRONATO DAS LIMPEZAS INDUSTRIAS ROMPEU UNILATERALMENTE AS 
NEGOCIAÇÕES COM O STAD!!! O SINDICATO JÁ REQUEREU A CONCILIAÇÃO 
E ORGANIZA A LUTA DA CLASSE TRABALHADORA 
 

Na reunião de negociações directas com o 
patronato, realizada no dia 15 de Janeiro, o 
STAD recusou total e firmemente as suas 
manobras de se fazer um CCT pior do que o 
próprio Código de Trabalho e o CCT da 
FETESE/UGT! Vingativo e reaccionário, o 
patronato rompeu as negociações directas 
com o nosso Sindicato. Perante esta atitude 
de prepotência e arrogância, o STAD 
requereu de imediato a Conciliação ao 
Ministério de Trabalho e produziu um 
comunicado a informar a Classe Trabalhadora 
da situação, dos quais enviamos alguns 

exemplares em anexo para distribuíres aos/ás 
colegas do teu local de trabalho. 
Entretanto, a Direcção Nacional continua a 
mobilizar e a organizar a luta da Classe 
Trabalhadora pela continuação dos direitos, 
aumentos justos e o pagamento de 
retroactivos de 2008 e contra as má práticas 
destes patrões déspotas. Cada dirigente e 
delegado sindical, agora, deve = tem que 
informar e mobilizar os/as colegas de trabalho 
da presente situação, distribuir os 
comunicados anexos e “puxar” para a luta! - 
“VAMOS AO TRABALHO!” 

 

A REVISÃO DO CCT DA VIGILÂNCIA PRIVADA PROSSEGUE COM O STAD A 
REIVINDICAR FIRMENTE AUMENTOS SALARIAIS E A CRIAÇÃO DE 
CATEGORAIS PROFISSIONAIS E COM A MARCAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO 
PARA DIA 9 DE FEVEREIRO  

Realizou-se no passado dia 29 de Janeiro a 
terceira reunião de negociações directas com 
as Associações Patronais do Sector da 
Vigilância Privada sem qualquer conclusão. 
Nesta reunião, mais uma vez, o STAD 
reafirmou firmemente a reivindicação de que 
terá que existir aumentos salariais no corrente 
ano bem como não só os direitos têm que se 
manter como alguns outros têm que ser 
criados, como é o caso de várias categorias 
profissionais propostas pelo Sindicato. Por 
isto, o STAD continuou a considerar 
inacreditável e inaceitável a proposta patronal 
de recusa de aumentos salariais neste ano. 
Perante este impasse negocial, foi convocada 
nova reunião de negociações para o próximo 
dia 9 de Fevereiro, considerada como a última 
reunião de negociações directas. 
A posição do STAD é clara: o Sindicato não 
está disponível para aceitar que se passe um 

ano sem aumentos salariais, que se retirem 
direitos do CCT ou que se não criem várias 
categorias profissionais e tudo fará, com o 
voto de confiança que lhe foi transmitido pelo 
Plenário Nacional de Trabalhadores do Sector 
realizado em Agosto do ano passado, 
abrangendo todas as formas de luta, incluindo 
a greve, para defender os interesses da 
Classe Trabalhadora. 
Os dirigentes e delegados do STAD deverão 
passar esta informação e aguardar pela 
informação de como decorreu a reunião de 
negociações do próximo dia 9. Mas, ao 
passar esta informação, devem fazê-lo com 
determinação para mobilizar a Classe 
Trabalhadora para a luta que, muito 
provavelmente, deveremos ter que fazer para 
proteger os nossos interesses - “VAMOS AO 
TRABALHO!” 

 
STAD, O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  

DOS SECTORES DA VIGILÂNCIA PRIVADA E DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS!  
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NA FÉNIX, VIGILÂNCIA PRIVADA, A LUTA CONTINUA – JÁ ESTÁ MARCADA 
UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO PRÓXIMO DIA 5 DE 
FEVEREIRO E CONFIRMA-SE A CONCENTRAÇÃO EM V.N. GAIA NO PRÓXIMO 
DIA 4 DE FEVEREIRO 

   

No passado dia 26 de Janeiro realizou-se a 
concentração de trabalhadores, dirigentes, 
delegados e activistas sindicais na sede da 
FÉNIX, EMPRESA DE SEGURANÇA,  em 
Lisboa, para denunciar a existência de 
salários em atraso e de atraso do pagamento 
dos subsídios de férias e de NATAL de 2009 
e de horas extraordinárias e nocturnas 
realizadas também no ano passado.  
Nesta concentração participaram largas 
dezenas de participantes e a sua 
combatividade foi notória e constatada por 
todos os presentes e pela comunicação 
social, que transmitiu importantes notícias 
sobre esta luta. 
Na continuação da acção do STAD pelo 
respeito pela empresa do direito mais 

elementar dos trabalhadores – receberem o 
seu salário e outras componentes 
remuneratórias atempadamente - , o Sindicato 
confirma a concentração já anteriormente 
convocada para o próximo dia 4 de Fevereiro, 
entre as 14.30 H e as 17.30 H, na filial do 
norte da FÈNIX, em Vila Nova de Gaia e 
informa que, devido ao requerimento feito 
pela Direcção Nacional ao Ministério do 
Trabalho, este convocou uma reunião com a 
empresa que se vai realizar no próximo dia 5 
de Fevereiro. 
Os trabalhadores da FÈNIX e os dirigentes, 
delegados e activistas do STAD no norte 
devem organizar a sua vida e participar 
solidária e activamente nesta importante luta - 
“VAMOS AO TRABALHO!” 

 

JÁ ENTROU EM VIGOR A NOVA LEGISLAÇÃO PARA IMPUGNAR OS 
DESPEDIMENTOS – ATENÇÃO AO NOVO PRAZO DE 60 DIAS!!!  

 

Entrou em vigor a partir de 1 de Janeiro uma 
nova forma de contestar despedimentos 
individuais que sejam declarados pelas 
empresas a partir do início deste ano.  
Esta nova legislação, que vem no seguimento 
do expresso no Código do Trabalho de 2009 
(artº.387º, nº 2), traz várias alterações no 
processo de impugnar o despedimento de 
um(a) trabalhador(a). A mais importante e que 
importa que todos os dirigentes e delegados 
tenham conhecimento e percebam a sua 
importância é que a partir de Janeiro 2010 a 
contestação de um despedimento tem o 
prazo de 60 (sessenta) dias para ser feito, 
em lugar do ano que existia até agora.  
Existem várias outras alterações do processo 
de impugnar o despedimento mas o que é 

fundamental é que os(as) trabalhadores(as) 
que sejam alvo de um despedimento (ou se 
conhecerem quem o seja) deve-se dirigir 
imediatamente ao nosso Sindicato para que o 
seu despedimento seja impugnado – e antes 
de passar o prazo de 60 (sessenta) dias da 
data de recebimento da carta de 
despedimento.  
NOTA: o “despedimento” que o patrão 
queira fazer tem que ser sempre feito por 
escrito – não existem despedimentos “por 
boca”, verbais!  
Todos os dirigentes, delegados e activistas 
devem de imediato transmitir esta informação 
no seu local de trabalho a todos (as) os(as) 
camaradas - “VAMOS AO TRABALHO!” 

 

NA IBERLIM, A SANHA DA ADMINIISTRAÇÃO CONTRA OS TRABALHADORES, 
OS DELEGADOS E DIRIGENTES DO STAD AUMENTA – E A LUTA CONTINUA 
PELA LIBERDADE SINDICAL E A DEMOCRACIA NA EMPRESA!!!  
 

No próximo VAT desenvolveremos esta importante acção e luta do nosso Sindicato – atenção! 
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CONVOCATÓRIA  

REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS 
DE FEVEREIRO 

(descentralizada por Delegações)  
CAMARADA 
 

È no contexto de todas estas actividades e lutas 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, 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 
4/02/2010 
5ª Feira 

Rua Padre Vieira, nº 195 
4300-031 Porto 

Regional de 
Coimbra 

4/02/2010 
5ª Feira 

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

Regional de 
Lisboa 

8/2//2010 
2ª Feira 

Rua de S. Paulo nº 12 -  1º Lisboa 

Local da 
R. A. Açores 

8/2/2010 
2ª Feira 

União Sindicatos Ponta Delgada Rua do Peru, 101 
Ponta Delgada 

Regional de 
Setúbal 

9/2/2010 
3ª Feira 

Largo da Misericórdia nº 46-2º Setúbal 

Local da 
R. A. Madeira 

11/2/2010 
5ª Feira 

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

HORÁRIOS DAS REUNIÕES – das 09.30H ÀS 17.00H, excepto a de Coimbra, que é às 
14H 
 
 

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 e lutas nas empresas, especialmente na IBERLIM; 
c) Sector da Vigilância – revisão do CCT do sector e Acção 

Reivindicativa e lutas nas empresas; 
d) Problemas dos Locais de Trabalho; 

          2) Diversos 
 

 

 

TODOS Á CONCENTRAÇÃO NA FÉNIX - PORTO  [FILIAL] 
 

Av. Republica 2208 R/C, Vila Nova Gaia  
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Dia 4 de Fevereiro, Quinta-Feira, das 14H30 e as 17H30
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