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EDITORIAL 
 

A transição do ano 2010 para o ano de 2011, 
sindicalmente, levou a um redobrar da acção sindical 
do STAD. Seja na contratação colectiva seja nas 
acções reivindicativas, este período foi riquíssimo de 
acontecimentos, situações e lutas sindicais.  
 No Sector da Vigilância Privada, a Direcção 
Nacional decidiu, depois de auscultados os delegados 
sindicais, entregar uma proposta de revisão do CCT 
do sector bem como intentar uma Providência 
Cautelar para combater o teor da inacreditável 
Portaria de Extensão que o Ministério do Trabalho 
publicou em que promove a descriminação entre 
trabalhadores (ver pág. ?). 
 No Sector das Limpezas Industriais, a 
Direcção Nacional, depois de os delegados sindicais 
terem sido auscultados, entregou aos patrões do 
sector a contra proposta sindical em que recusa 
terminantemente a proposta vergonhosa da 
Associação Patronal (ver pág. ?). 
 Por outro lado, várias lutas, acontecimentos e 
situações sindicais se passaram neste período e que 
foram extremamente importantes para a Classe 
Trabalhadora e o STAD, como é o caso da vitória dos 
trabalhadores da IBERLIM, no hospital de Stª. Maria; 
da SAFIRA no Continente/Gaia; da empresa 2045, 
em Évora; dos vigilantes aeroportuários da 
SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, 
LDª. no Aeroporto do Porto. Estas foram importantes 
vitórias da Classe Trabalhadora que é muito 
importante registar (ver pág.?). 

Este mês de Janeiro é marcado pelas 
eleições presidenciais, que são de enorme 
importância para a vida colectiva do Povo português e 
de Portugal como Pátria com mais de 800 anos de 
História. Os trabalhadores e as suas organizações 
sindicais, como é tradicional e natural, têm uma 
opinião sobre tão importante matéria – e o STAD, 
como sempre, também a tem (ver pág. ?). 

Finalmente, no inicio de 2011 houve um 
aumento do custo de vida! Para protestar contra este  
aumento e contra outras politicas erradas do 
Governo, a CGTP-IN convocou para este mês, nas 
várias capitais de Distrito, Acções de Massas nas 
quais, como sempre, o STAD vai participar através 
dos seus dirigentes, delegados e activistas que, 
nesse mesmo dia, se reunirão em Reunião Nacional 
de Delegados Sindicais (ver na última página). 
 Todas estas actividades só são possíveis 
serem realizadas e desenvolvidas porque, no interior 
do STAD, a confiança, a unidade e a organização é 
suportada por uma acção sindical feita 
atempadamente e de forma correcta, com rigor e 
competência, o que leva a que a generalidade dos 
trabalhadores e dos delegados sindicais estão coesos 
com a Direcção Nacional a enfrentar os patrões e as 
más politicas do Governo. A actividade que se relata 
neste VAT é exactamente a demonstração desta 
afirmação.  
 Agora, Vamos ao Trabalho! 

 

VAMOS AO TRABALHO!
Boletim de informação e formação para a organização e a acção sindical  

dos dirigentes, delegados e activistas sindicais do STAD  
Edição da responsabilidade da Direcção Nacional  
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SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA – INFORMAÇÕES MUITISSIMO IMPORTANTES  
 
Neste sector existe quatro informações muito 
importantes que é urgente os trabalhadores tomarem 
conhecimento.  
A primeira é que o STAD já entregou ás Associações 
Patronais a proposta de revisão do CCT/STAD para o 
Sector da Vigilância Privada para vigorar em 2011. 
A segunda, é que já se conhecem os nossos salários 
que o SITESE/FETESE subscreveu com as associações 
patronais para vigorarem em 2011 mas que, 
surpreendentemente, não cumprem os termos do CCT 
que foi publicado em 2010! A responsabilidade é desta 
organização que deve explicar como é que tendo havido 
uma inflação média em Novembro e 2010 de 1.3% o 
aumento foi de 1.2% e, exactamente por isso, onde está 
o aumento de 0.3% em cima da inflação que esta 
previsto. 
A terceira, é que o Ministério do Trabalho publicou 
(como é seu dever) a Portaria de Extensão do 
CCT/SITESE-FETESE de 2010, mas, de forma 
inexplicável, afirma que não se aplica aos sindicalizados 
do STAD! Esta forma do M.T. trabalhar provoca 

directamente a descriminação dos sindicalizados do 
STAD – o que é manifestamente anti – constitucional! 
A quarta, é que, exactamente por este motivo, o STAD 
já apresentou uma Providência Cautelar contra o 
Ministério do Trabalho para exigir que esta alínea da PE 
seja eliminada. 
Todas estas importantes informações estão devidamente 
desenvolvidas no comunicado editado pelo STAD, que já 
se encontra no nosso SITE, vai ser distribuído aos 
nossos sindicalizados por correio e distribuído nos locais 
de trabalho por mão através dos dirigentes e delegados 
do STAD. 
È fundamental que a Classe Trabalhadora da Vigilância 
Privada conheça em pormenor a situação social e 
contratual do sector e quais são as posições do STAD. 
Desta forma, informados e esclarecidos, os 
trabalhadores e trabalhadoras do Sector estão mais 
preparados para enfrentar e solucionar todas as 
situações que existam nestas importantes matérias. 
A nós, dirigentes e delegados, compete-nos, com 
pedagogia, fazer esse trabalho. Vamos ao Trabalho!

  
SECTOR DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS – STAD RECUSA PROPOSTA PATRONAL E ENTREGA CONTRA-PROPOSTA 
 
Depois da proposta vergonhosa que a Associação 
Patronal do Sector da Limpezas Industriais enviou ao 
STAD em que o principal objectivo é a retirada de 
direitos laborais do CCT/STAD e a existência de salários 
miseráveis, a Direcção Nacional já entregou a contra-
proposta do STAD. 
Esta contra-proposta do STAD tem como base os 
direitos do CCT/STAD de 2004 e um aumento salarial 
acima do Salário Mínimo Nacional que estava decidido 
de 500€ de mais 20€ no nível mais baixo, o nível 9, o 
nível dos “Trabalhadores de Limpeza” e, nos restantes 
níveis, uma proposta de aumentos salariais proporcional. 
Mas, o mais importante e decisivo, é nenhum dirigente, 
delegado ou activista sindical confiar nas intenções do 
patronato. A vida dos últimos seis anos já nos ensinou 
que a actual Direcção da Associação Patronal não tem 
espírito de Diálogo Social e que para ela as negociações 
são uma encenação para “brincar” – essa é a História 
das negociações com a actual Direcção nos últimos seis 
anos! 

Mas o STAD não se deixa “enrolar” – a Direcção 
Nacional apresentou a contra – proposta porque, 
legalmente, o deveria fazer, ou seja, “vai a jogo”, mas 
sem nenhuma expectativa e, por isso, ALERTA! A 
Classe Trabalhadora dos objectivos maldosos e cruéis 
dos patrões e indica-lhe o único caminho existente – o da 
LUTA!. 
Efectivamente, é fundamental que todos os dirigentes, 
delegados e activistas informem e esclareçam 
devidamente os/as colegas de trabalho qual é o objectivo 
da proposta patronal: retirada de direitos bem como que 
o único caminho que os patrões têm medo é o da luta! 
Só a LUTA põe os patrões a respeitar os nossos direitos 
e a cumprir com os seus deveres!   
Com este objectivo sindical, o STAD já editou um 
comunicado, que se junta um exemplar, onde todos 
estes elementos são explicados. Agora, camarada, 
Vamos ao Trabalho! 
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NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 23 DE JANEIRO, TODOS A VOTAR PARA A DIREITA DERRROTAR! 

 
No próximo dia 23 de Janeiro vão-se realizar eleições presidenciais. Só depois do 25 de Abril é que existem eleições livres 
para os órgãos de soberania – e o Presidente da Republica é o órgão de soberania que representa Portugal! 
Por isto, todos devemos votar – VOTAR É UM DIREITO DEMOCRÁTICO MAS É TAMBÉM UM DEVER DE TODOS OS 
PORTUGUESES E PORTUGUESAS! E é fundamental votar no candidato que se comprometa a respeitar e fazer respeitar 
a Constituição da Republica Portuguesa e que estime e compreenda os problemas dos trabalhadores e dos cidadãos com 
mais fracos recursos.  
Que cada um/a pense e, no dia 23, vote - mas que não se esqueça que nunca a direita resolveu os nossos problemas!  
A Direcção Nacional editou um comunicado, que se junta, para apelar á Classe Trabalhadora exactamente isso – não para 
indicar o voto seja em que candidato for mas para apelar á votação para que, todos, derrotemos a direita! Agora, cada 
camarada deve reflectir com os seus/suas colegas este importante acontecimento político para o nosso País. Vamos ao 
Trabalho! 
 

RESULTADOS MUITO POSITIVOS DE VÁRIAS INTERVENÇÕES E LUTAS SINDICAIS 
 
Se as informações que acabámos de prestar são muito importantes porque, colectivamente, envolvem todos os 
trabalhadores do nosso sindicato, a verdade é que nas últimas semanas várias acções do STAD foram feitos ou surgiram 
agora os resultados positivos de lutas que fizeram há tempo atrás. São estas informações que se seguidamente se vão dar 
e, sobre cada uma delas, o STAD editou um comunicado que se junta a este VAT para conhecimento detalhado dos 
dirigentes, delegados e activistas. Estas informações são muito importantes porque transmitem a capacidade do STAD de 
resolver os problemas laborais de colectivos de trabalhadores nos locais de trabalho e, ao mesmo tempo, dão confiança 
em como A LUTA COMPENSA – VALE A PENA LUTAR! Agora, vamos dar todas estas informações aos nossos colegas - 
Vamos ao Trabalho! 
 

VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS – A PORTARIA DE EXTENSÃO PERMITE A APLICAÇÃO DA CATEGORIA AOS 
TRABALHADORES DA SECURITAS TRANSPORT AVIIATION SECURITY, LDª. 

No comunicado junto explica-se a grande VITÓRIA! que 
estes trabalhadores tiveram contra a empresa e quanto 
vão receber de retroactivos bem como a posição do 

STAD em os defender das manobras pelo Ministério do 
Trabalho feitas contra os nossos sindicalizados

. 
TRABALHADORES DE LIMPEZA DA SAFIRA NO HIPERMERCADO CONTINENTE – GAIA VENCERAM! 

O Tribunal de Trabalho e o tribunal da Relação deu toda 
a razão a estes trabalhadores no conflito contra a sua 
empresa que não lhes queria pagar o disposto no 
CCT/STAD das Limpezas Industriais no que diz respeito 
em que os 16% do trabalho aos domingos deve incluir as 
horas nocturnas. 

Também no mesmo processo em Tribunal, os 
trabalhadores venceram quando lhes foi reconhecido que 
quem trabalhar 5 ou mais horas diárias deve ganhar o 
subsídio de alimentação inteiro., 
No total, este grupo de 11 trabalhadores ganharam, em 
conjunto, cerca de nove mil €uros!  
 

TRABALHADORES DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA PRIVADA 2045/ÉVORA VENCERAM AS HORAS NOTURNAS! 
Esta empresa não pagava o trabalho nocturno aos 
nossos colegas de Évora de acordo com o direito 
expresso no CCT. O STAD agiu e reclamou para a 
ACT/Évora que, neste momento, deu razão aos 

trabalhadores e ao STAD e apresentou recibos em como 
já tinha pago e colocado o pagamento no cumprimento 
da Lei! 

 
TRABALHADORES DA IBERLIM NO HOSPITAL DE STª. MARIA GANHAM CERCA DE SESSENTA MIL €UROS!  

No Hospital de Stª. Maria, em Lisboa, 108 trabalhadores 
e trabalhadoras há oito anos atrás trabalhavam para a 
empresa ORGALIMPE. A empresa, por má gestão e 
fraude, foi á falência e deixou os trabalhadores sem dois 
meses de salários. A empresa que substituiu a empresa 
falida foi a IBERLIM. O STAD, para defender os direitos 
dos trabalhadores meteu os processos em Tribunal 
contra as duas empresas, a ORGALIMPE e a IBERLIM. 

O Tribunal de Trabalho deu toda a razão aos 
trabalhadores e condenou as duas empresas a pagar os 
salários em divida. A ORGALIMPE já não existe e não 
pagou nada. Mas a IBERLIM continua a existir e vai 
pagar cerca de 60.000 €uros, tendo já pago 35.000. 
Esta foi mais uma grande VITÓRIA! do STAD através do 
seu Serviço de Acção Jurídica.
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CONVOCATÓRIA 
REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS 

DE JANEIRO 
(descentralizada por Delegações)  

CAMARADA 
 

É 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   E   LOCAL 
 

DELEGAÇÃO DIA LOCAL 
Regional do 

Porto 
Dia 27/1/11 

5ª. feira 
Sindicato dos Rodoviários, 

Praça da Republica, PORTO 
Regional de 

Coimbra 
Dia 27/1/11 

5ª.feira 
 Avª. Fernão de Magalhães, 

24, 2º -  3000 Coimbra 
Regional de 

Setúbal 
Dia 27/1/11 

5ª. feira 
Largo da Misericórdia nº 46-2º Setúbal 

Local da 
R. A. Madeira 

28/1/11 
6ª. feira 

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

Regional de 
Lisboa 

Dia 28/1/11 
6ª. feira 

Rua de S. Paulo nº 12 -  1º Lisboa 

Local da 
R. A. Açores 

Dia 26/1/11 
4ª. feira 

União Sindicatos Ponta Delgada Rua do Peru, 101 
Ponta Delgada 

HORÁRIOS DAS REUNIÕES – das 09.30h às 17.00h, excepto a de Coimbra, que é às  
                                                    14.00h e a da Madeira que é das 10.00h às 12.00h. 
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 e acções de luta da CGTP-IN: 
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, Providência 

Cautelar da Portaria de Extensão e Acção Reivindicativa e lutas nas 
empresas; 

d) Problemas dos Locais de Trabalho; 
          2) Diversos 
 

 

 

TODOS ÀS MANIFESTAÇÕES E CONCENTRAÇÃO DA CGTP-IN 
 

OS DIRIGENTES, DELEGADOS E ACTIVISTAS SINDICAIS DO STAD 
PARTICIPARÃO NAS ACÇÕES DE MASSAS QUE A CGTP-IN, NO DIA DA SESSÃO 
DESCENTRALIZADA DA REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS, ORGANIZA NA CIDADE 
EM QUE DECORRE A REUNIÃO (VER, NO SITE DA CGTP-IN, OS LOCAIS DAS ACÇÕES).
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