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EDITORIAL

Apesar da firme intenção da Direcção Nacional 
em publicar mensalmente o VAT!, como a realidade é 
mais forte que os desejos, infelizmente não foi possível 
cumprir esse objectivo. Por isto, o último número [o nº.4] 
foi publicado em Fevereiro e o actual, o nº 5, é publicado 
seis meses depois, no corrente mês de Agosto!!! Se, 
contudo, a Direcção não conseguiu, nestes últimos seis, 
editar o VAT! essa falha só se deve a uma sobrecarga 
de trabalho sindical que exigiu a máxima atenção de 
todos os dirigentes e quadros sindicais, impedindo, 
assim, objectivamente, a concretização do objectivo 
pretendido. Aliás, esta afirmação é certamente 
reconhecida por todos os camaradas que, de Norte a 
Sul, do Sector da Vigilância Privada ao das Limpezas 
Industriais e da Contratação Colectiva á Acção 
Reivindicativa nas Empresas, acompanharam passo a 
passo a actividade que o STAD desenvolveu nos 
sectores e nas empresas desde o inicio do ano até 
agora.

Mas, agora, devido ao natural abrandamento da 
acção sindical no mês de Agosto, é possível existirem 
condições para se editar de novo, o VAT! – e aqui está 
ele novamente na casa dos Dirigentes, Delegados e 
Activistas com a informação das principais  actividades 
que o nosso sindicato tem realizado!!!

Assim, neste número, poderão os camaradas ler 
a síntese dessas principais actividades e encontrar no 
interior os comunicados que o STAD produziu para 
informação da Classe Trabalhadora e cuja leitura se 
exige que cada um/a faça para poder informar com mais 
detalhe os/as colegas do local de trabalho.

Aproveita-se esta oportunidade para convocar 
neste momento a próxima RNDS, a realizar em 
Setembro, e que cada camarada deve desde já anotar 
na agenda para nela participar.

Finalmente, sendo este um período de férias, a 
Direcção Nacional deseja naturalmente a todos os/as 
camaradas que tenham o máximo descanso que lhes for 
possível.

È necessário que, neste momento, cada um/a 
repouse e retempere as forças conforme puder porque, a 
partir de Setembro, A LUTA CONTINUA! Nós não 
vamos ficar de braços cruzados perante a injustiça social 
que é existirem tantas dificuldades para nós, Classe 
Trabalhadora, enquanto que se continua a observar que 
a generalidade dos patrões vive escandalosamente 
mergulhada em luxo e ostentações!!!

Por isto, agora, cada um/a recarregue as suas
“baterias” porque, todos, em Setembro, VAMOS AO 
TRABALHO!
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 REALIZOU-SE A 7 DE JULHO A CONCILIAÇÃO DO CCT DA LIMPEZA INDUSTRIAL MAS, PORQUE 
FOI INFRUTIFERA, JÁ ESTÁ CONVOCADA UMA NOVA REUNIÃO PARA 21 DE SETEMBRO

No dia 7 de Julho realizou-se a segunda reunião 
de Conciliação do CCT das Limpezas Industriais – mas 
não houve nenhuma conclusão porque o patronato 
continua a boicotar as negociações!!!! O objectivo do 
patronato é claro: ele pretende fazer todos os possíveis 
para fazer caducar o CCT do STAD porque, não só, este 
é o CCT com direitos que favorecem os trabalhadores e 
trabalhadoras como o STAD é o único SINDICATO que 
verdadeiramente defende os interesses da Classe 
Trabalhadora. E, os patrões, na sua ânsia egoísta de 
enriquecerem rapidamente á custa do sangue suor e 
lágrimas dos trabalhadores e trabalhadoras, tudo fazem 
para acabarem com os direitos existentes – e o STAD é 

o SINDICATO que protege esses direitos e defende os 
interesses da Classe!!!! Esta é a razão do ódio que a 
maioria dos patrões tem contra o STAD!!!!

Devido a este impasse da Conciliação, ficou 
desde logo marcada nova reunião de Conciliação para o 
próximo dia 21 de Setembro.

A Direcção Nacional do STAD produziu um 
comunicado para informar a Classe Trabalhadora desta 
situação, de que enviamos em anexo dois exemplares 
para teu conhecimento e distribuíres aos colegas e 
afixares no teu local de trabalho. Se necessitares de 
mais exemplares, requere-os á Direcção Nacional.  
VAMOS AO TRABALHO!

 FOI PUBLICADO O CCT PARA A SEGURANÇA PRIVADA ASSINADO PELO “sindicato 
FETESE/SITESE”– MAIS UMA TRAIÇÃO!!!!

Depois de dezasseis reuniões de negociações 
directas e de Conciliação no Ministério do Trabalho para 
se fazer a revisão do CCT da Vigilância Privada, tendo 
havido em Março uma GREVE NACIONAL do Sector 
com uma importante adesão, foi impossível acordar o 
texto final da revisão do CCT devido a exigências e 
intransigências absurdas (e ilegais!) dos patrões! 

Perante esta posição firme do STAD [de defesa 
dos interesses da Classe Trabalhadora do Sector da 
Vigilância Privada], o patronato foi ter com a Direcção do
“sindicato FETESE/SITESE” e esta assinou tudo o que 
os patrões quiseram – e tudo o que os patrões queriam 
era fazer com que a Classe perdesse direitos!!! Isso foi o 
que o STAD recusou firmemente a fazer mas isso foi o 
que a Direcção do “sindicato FETESE/SITESE”aceitou 
e assinou!!! E, por isto, a Direcção do “sindicato 
FETESE/SITESE traiu os interesses da Classe 
Trabalhadora!!!

È esta situação que a Direcção Nacional informa 
desenvolvidamente num comunicado que produziu e de 
que se juntam dois exemplares para conhecimento de 
todos/as os /as camaradas. Este comunicado, devido á 
sua grande importância, é também distribuído por correio 
para todos/os sócios/as e vai ser distribuído por mão aos 
colegas nos locais de trabalho.

E é exactamente devido á grande importância do 
seu conteúdo que o deves ler atentamente para puderes 

informar os/as camaradas e distribui-los no teu local de 
trabalho. Se necessitares de mais exemplares, requisita-
os á Direcção Nacional. 

É absolutamente necessário informar, informar, 
informar a Classe – a traição da Direcção do “sindicato 
FETESE/SITESE” tem que ser denunciada para que, no 
presente e no futuro, nenhum/a trabalhador/a 
inocentemente dê qualquer tipo de apoio a este 
“sindicato”. 

Por outro lado, é fundamental que a Classe 
conheça os seus direitos e os exija ás empresas – ou 
seja, é necessário que os/as trabalhadores/as recebam 
os retroactivos a que têm direito. 

Finalmente, todos os trabalhadores e 
trabalhadoras têm direito a receber os novos aumentos, 
sem qualquer tipo de discriminações – e é muito provável 
que existam empresas que façam uma chantagem ao/à 
trabalhador/a (ilegal, mas poderão fazê-la!!!) e afirmem 
que só pagam os aumentos e os retroactivos desde que 
o trabalhador se dessindicalize no STAD e/ou se 
sindicalize no “sindicato FETESE/SITESE”. Esta é uma 
actuação chantagista ilegal mas é muito provável que 
existam empresas que a vão praticar – por isto temos 
que informar, informar, informar a Classe Trabalhadora 
da actual situação - VAMOS AO TRABALHO!

NECESSÁRIO REFORÇAR O STAD – É NECESSÁRIO MAIS 
SINDICALIZAÇÕES E MAIS ORGANIZAÇÃO! O STAD É O SINDICATO 

DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA – SINDICALIZA UM/A COLEGA!
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 OS VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS CONQUISTARAM A SUA CATEGORIA PROFISSIONAL!!!

Neste CCT, a Direcção do “sindicato 
FETESE/SITESE” assinou também a criação da 
categoria profissional de “VIGILANTE 
AEROPORTUÁRIO – VAP”. Mas, atenção!, esta 
categoria estava assegurada nas negociações entre o 
STAD e os patrões – o que o “sindicato 
FETESE/SITESE” fez foi aproveitar-se oportunistamente 
de uma situação positiva (e que só foi conquistada 
devido á GREVE NACIONAL de MARÇO!) e assinar o 
que já estava feito!!! Agora, é necessário informar a 

classe trabalhadora dos Aeroportos para que todos/as 
os/as vigilantes sejam reclassificados como “VAP”. Para 
isto, o STAD produziu um comunicado específico para os 
Trabalhadores Vigilante Aeroportuários a informá-los dos 
seus direitos, de que juntamos um exemplar para teu 
conhecimento. Também neste campo temos que 
informar, informar, informar os VAPs para que não caiam
em qualquer chantagem que lhe seja feita pela empresa 
e para que todos continuem a ter confiança no STAD. 
VAMOS AO TRABALHO!

 A EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA “SEGUREZA” FOI PENALIZADA DEVIDO Á INTERVENÇÃO 
DO STAD!!! VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA

Existem empresas que, violando a Lei e o CCT,
prejudicam toda a gente e só beneficiam os interesses 
mesquinhos e egoístas dos patrões. Começam, em 
primeiro lugar a prejudicar os trabalhadores, em seguida 
a Segurança Social e, depois, toda a regulação do
Sector, fazendo concorrência desleal com as outras 
empresas que cumprem os seus deveres porque podem 
fazer preços mais baratos nos concursos. 

Este tipo de empresas é um verdadeiro vírus 
porque infectam tudo!!! De todas este tipo de empresas, 
em particular aquelas que não pagam os salários 
estipulados pelo CCT são as piores!!! 

E o STAD, como defensor dos interesses da 
Classe Trabalhadora, ataca todas as empresas que não 

cumprem, mas em particular estas que não cumprem 
com os salários legais.

Foi exactamente isto que se passou com a 
SEGUREZA,!!! Depois de tentar resolver os problemas 
com a empresa, porque ela recusou a cumprir e a reunir 
com o STAD, a Direcção Nacional requereu a 
intervenção da ACT, que deu razão ás reivindicações da 
Classe. 

Deves dar esta informação aos/ás colegas do teu 
local de trabalho porque esta é uma importante VITÓRIA 
e um exemplo da acção sindical realizada pelo nosso 
Sindicato. Por isto, fala com os/as colegas e relata esta 
situação - VAMOS AO TRABALHO!

 O STAD ESTABELECE RELAÇÕES INTERNACIONAIS COM A UNI – A FEDERAÇÃO SINDICAL  
INTERNACIONAL DO NOSSO SECTOR

Com o aumento das empresas multinacionais no 
Sector da Vigilância Privada e das Limpezas Industriais 
em Portugal, a acção sindical desenvolvida pelo STAD 
tem que ser diferente. 

Efectivamente, as empresas multinacionais que 
operam no nosso País exigem um outro tipo de acção 
sindical para que os resultados da intervenção e luta da
Classe tenham mais êxito. Nos nossos Sectores já 
existem várias grandes empresas multinacionais. È o 
caso da SECURITAS e da PROSEGUR, na Vigilância 
Privada, e da ISS, nas Limpezas Industriais.

È neste quadro que a Direcção Nacional do 
STAD decidiu estabelecer contactos com a UNI –
FEDERAÇÃO SINDICAL INTERNACIONAL que 
representa os nossos sectores.

Assim, no início de Agosto, esteve presente em 
Portugal e em reuniões sucessivas com o nosso 

Sindicato, seja com a Direcção Nacional seja com 
Delegados Sindicais, o responsável mundial da UNI.

No final dos trabalhos, foi decidido que o STAD
passará a ter relações internacionais com a UNI.

Devido á grande importância desta visita de 
trabalho – e do que ela representará para o futuro da 
unidade, organização e luta por uma vida melhor da 
nossa Classe – a Direcção Nacional produziu um 
comunicado, de que te enviamos um exemplar para 
informares os/as nossos/as colegas do teu local de 
trabalho. È muito importante, é fundamental, que, nesta 
época de globalização do Capital, a Classe Trabalhadora 
também possua as suas relações e actividades sindicais 
com o objectivo de lutar mais e melhor pela Justiça 
Social e pelo seu Bem-Estar!!! 

Por isto, informa os/as camaradas - VAMOS 
AO TRABALHO!

É NECESSÁRIO QUE O STAD TENHA MAIS FORÇA SINDICAL PARA CONTINUARMOS,
TODOS UNIDOS, A LUTAR POR UMA VIDA MELHOR A QUE TEMOS DIREITO!!!!
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CONVOCATÓRIA 
REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS

DE SETEMBRO 
(descentralizada por Delegações Regionais e Locais) 

CAMARADA

È no contexto de todas estas acções e lutas do nosso Sindicato e daquelas 
outras que se perspectivam realizar a partir de Setembro que, por este meio, 
vimos convocar-te para participares nesta REUNIÃO NACIONAL DE 
DELEGADOS SINDICAIS, que se vai realizar no mês de Setembro, de forma 
descentralizada, nas Delegações Regionais e Locais, nas seguintes datas:

D E L E G A Ç Ã O R E G I O N A L

DELEGAÇÃO DIA LOCAL
Regional do 

Porto
22/09/2010

4ª Feira
Sindicato do Vestuário - Rua Nossa Senhora Fátima, 

nº 340 - 4050-426 Porto

Regional de 
Coimbra

22/09/2010
4ª Feira

STAD - Avª. Fernão de Magalhães,
Nº 24, 2º -  3000 Coimbra

Local da
R. A. Madeira

22/09/2010
4ª Feira

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

Regional de 
Lisboa

23/09//2010
5ª Feira

STAD - Rua de S. Paulo nº 12 -  1º 
Lisboa

Regional de 
Setúbal

23/09//2010
5ª Feira

STAD - Largo da Misericórdia nº 46-2º 
Setúbal

Local da
R. A. Açores

23/09//2010
5ª Feira

União Sindicatos Ponta Delgada - Rua do Peru nº. 101
Ponta Delgada

HORÁRIOS DAS REUNIÕES:
Das 09.30H ÀS 17:00H, excepto a de Coimbra, cujo inicio é ás 14:00H.

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/STAD do sector e Acção 

Reivindicativa e lutas nas empresas, especialmente na IBERLIM;
c) Sector da Vigilância – Situação do CCT do “sindicato FETESE/SITESE”  

e ponto da situação da revisão do CCT/STAD do sector e Acção 
Reivindicativa e lutas nas empresas;

d) Problemas dos Locais de Trabalho;  
e) Manifs. da CGTP-IN de 29 de Setembro, em Lisboa e Porto;
f) 40º. Aniversário da Fundação da CGTP-IN – 1 de Outubro

          2) Diversos
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