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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  *
 

INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS 
 

PARA REFORÇAR 
A FORÇA SINDICAL DO STAD, 

 

A UNI - FEDERAÇÃO SINDICAL INTERNACIONAL 
DA VIGILÂNCIA PRIVADA E LIMPEZA INDUSTRIAL 

VISITOU O NOSSO SINDICATO PARA 
ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

E ACTIVIDADES SINDICAIS CONJUNTAS 
 

 A UNI, Federação Sindical Internacional que, entre outros sectores de serviços 
e comunicações, representa a nível mundial os Sindicatos dos Trabalhadores de 
Vigilância Privada e da Limpeza Industrial, esteve em Lisboa para realizar várias 
reuniões com o STAD entre os dias 2 e 5 de Agosto. 
 

 O objectivo desta visita da UNI ao STAD foi o do estabelecimento de relações 
entre as duas organizações com vista a que, no futuro próximo, a realização e o 
desenvolvimento de actividades sindicais nestes dois sectores, em Portugal e a 
nível mundial, tenha o apoio e a contribuição mutua de cada uma destas estruturas, 
de acordo com o seu nível de intervenção. 
 

Durante os três dias de trabalho as duas organizações sindicais concluíram 
que têm uma análise comum da situação actual dos trabalhadores e trabalhadoras 
dos dois sectores assim como os objectivos sindicais a alcançar são 
complementares, tendo os trabalhos decorrido com um espírito de absoluta 
fraternidade e solidariedade internacional.  

 

No final desta visita, a UNI e o STAD decidiram formalizar as relações 
internacionais com vista a que sejam realizadas, no futuro, actividades sindicais 
conjuntas nos sectores da Vigilância Privada e da Limpeza Industrial. 

 
 

NOTA: o site da UNI é o www.UNIGLOBALUNION.ORG – consulta-o!!! 
 

 
Comunicado nº. 53/2010 
Lisboa, 5/8/2010 

A DIRECÇÃO NACIONAL 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

UNI - INTERNATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATION  
SURVEILLANCE OF PRIVATE AND INDUSTRIAL CLEANING  

THE STAD VISITED FOR ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL 
RELATIONS AND TRADE UNION JOINT ACTIVITIES  

 

JOINT DECLARATION  
 
 
     UNI, International Federation of Association which, among other services and 
communications sectors, is the worldwide Workers Unions Private Surveillance and 
Industrial Cleaning, was in Lisbon to hold several meetings with the STAD between 
the 2nd and August 5th .  
 
     The STAD is in Portugal, the largest representative union of Workers of the 
sectors of Private Surveillance and Industrial Cleaning.  
 
     The purpose of this visit to UNI STAD was the establishment of relations between 
the two organizations with a view to that in the near future, the establishment and 
development of trade union activities in these two sectors in Portugal and worldwide, 
has the support and mutual assistance each of these structures, according to their 
level of intervention.  
 
     During the three days of work the two unions that have concluded a joint analysis 
of the current situation of the workers of the two sectors so as to achieve union 
objectives are complementary, and the work passed with an absolute spirit of 
international brotherhood and solidarity.  
 
     At the end of this visit, UNI and STAD decided to formalize international relations 
with a view to which are realized in future joint trade union activities in the areas of 
Surveillance and Private Industrial Cleaning.  
 
Lisbon, August 5, 2010 
 
 
The UNI                                                                                  The STAD              
 



 
 

 


