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RESULTADO DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO DE 24 DE MAIO: 

TERMINOU SEM ACORDO  

O PROCESSO DE REVISÃO DO NOSSO CCT!!! 
A CHANTAGEM FEITA PELAS ASSOCIAÇÕES PATRONAIS AO STAD NÃO 
RESULTOU PORQUE O STAD NÃO SE DEIXOU INTIMIDAR E ENGANAR E 

JAMAIS TRAIRÁ A CONFIANÇA DOS TRABALHADORES! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!! 
CAMARADA 
          A Direcção Nacional do STAD apresentou no Plenário Nacional de Trabalhadores, 
realizado em Maio, uma proposta para a finalização da revisão do CCT / Vigilância Privada de 
2009/10.  

Esta proposta foi aprovada, por maioria absoluta e sem votos contra, pelos 
trabalhadores, ficando a Direcção Nacional mandatada para fazer um último esforço negocial 
na reunião de conciliação a realizar no dia 24 de Maio de 2010, de forma a tentar finalizar um 
acordo de revisão digno que respeite os princípios sindicais. 

           A total confiança depositada pelos trabalhadores no STAD permitiu que a Direcção 
Nacional, com toda a legitimidade, defendesse até à última possibilidade os interesses e os 
direitos dos trabalhadores 

AMIGO E AMIGA 

          Na reunião de Conciliação realizada no Ministério do Trabalho no dia 24 de Maio de 
2010, a Direcção Nacional do STAD apresentou às Associações Patronais a 



 

 

posição final dos trabalhadores aprovada no Plenário Nacional, posição esta que foi rejeitada 
totalmente pelos patrões. Por isto, o STAD tentou, até à última hora, negociar um Acordo em 
que os interesses e os direitos dos trabalhadores fossem salvaguardados. Contudo, 
infelizmente, a posição patronal foi irredutível, ou seja, ou o STAD aceitava a proposta Patronal 
na íntegra ou não havia Acordo! 

          O STAD, é uma instituição com princípios sindicais e orgulha-se de nunca ter traído a 
Classe Trabalhadora. Mas era exactamente isso que os patrões pretendiam: que o STAD 
assinasse um Acordo em que estes princípios sindicais fossem subvertidos. 

          Nenhum sindicato, que se digne de ser um “SINDICATO”, poderá subscrever um Acordo 
que contenha matérias que fiquem abaixo do que o CÓDIGO DO TRABALHO define!!! Ou 
seja, qualquer matéria que seja alvo de um Acordo não pode ser mais restritiva do que estipula 
o próprio CÓDIGO DO TRABALHO. Este é um princípio sagrado de qualquer SINDICATO!!! 
Porém, segundo informações dos patrões, parece que vamos assistir a um Acordo como os 
patrões querem com a FETESE/SITESE. Será verdade??? Vamos aguardar o que se vai 
passar nos próximos dias!!!! 

          A posição final e totalmente intransigente das Associações Patronais é a seguinte: 

 Aumentos salariais de 0.75%; 
 Entrada em vigor a 1 de Abril de 2010 até 31 de Dezembro 2010 ( o que representa um 

aumento de 3.52€ por mês) 
 Actualização em 2011 de 0.3% sobre a inflação( do IPC – media últimos 12 meses); 
 Aceitação da Categoria Profissional de Aeroportuário mas integrada no nível 11; 
 Clausula 13ª do CCT – propõe a inserção de um nº 2 à cláusula, com a seguinte 

redacção: “ não se considera transmissão de estabelecimento ou unidade económica a 
perda de um cliente em benefício de outra entidade prestadora dos mesmos serviços”; 

 

CAMARADA 

          Esta proposta apresentada pelas Associações Patronais é inaceitável! A alteração da 
cláusula 13ª tem como base a violação do princípio sindical sagrado acima referido!!! 

          Mesmo tendo em conta que a proposta Patronal é inaceitável, só foi com a grande 
pressão exercida pelo STAD, particularmente a GREVE NACIONAL realizada em 25 e 26 de 
Março que as Associações Patronais chegaram a esta posição. Esta é a verdade!!! 
Recordamos a todos os/as Colegas que, no início das negociações, os Patrões propunham 0% 
(zero) de aumento salarial e não reconheciam a Categoria Profissional dos Aeroportuários!!! 

          Este é o papel de um Sindicato, defender a Classe Trabalhadora – e é isso que o STAD 
pratica quotidianamente em todas as empresas e em todos os espaços de intervenção!!! 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

 Agora, o STAD vai estudar quais os passos e as acções que se poderão e deverão 
seguir e, muito em breve, de novo transmitirá á Classe Trabalhadora o que se irá, futuramente, 
realizar para continuarmos a defender os nossos interesses.  

STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS  

DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA 

A LUTA CONTINUA –VENCEREMOS!!! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


