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EDITORIAL
  

Estamos a meados de Setembro e o período de férias 
vai terminando e cada um e cada uma vai voltando ao 
trabalho.  
Contudo, para os trabalhadores e trabalhadoras de 
Portugal a situação social e política está pior, muito pior, 
seja no campo dos salários seja no campo dos direitos 
laborais e sociais. 
Quem está a piorar as nossas condições de vida e de 
trabalho são, por um lado, a generalidade das empresas 
– que se aproveitam da actual situação - e, por outro 
lado, o Governo PSD/CDS. A situação do deficit 
orçamental existe mas as suas causas e responsáveis 
não podem ser imputados á Classe Trabalhadora – mas 
os grandes patrões e os ricos e poderosos, o Governo da 
Direita e, principalmente, a Troika (EU, FMI e BCE) quer 
que sejamos nós, trabalhadores e trabalhadoras a pagar 
a crise! 
Por isto, a acção, intervenção e luta do STAD e da 
CGTP-IN não parou durante o período de férias nem vai 
parar! 
Os dirigentes e delegados do STAD continuam a 
desenvolver a sua actividade com o mesmo 
empenhamento habitual, seja na contratação colectiva 
seja na acção reivindicativa e lutas nos locais de 

trabalho, empresas e sectores, muitos deles com 
importantes resultados positivos para a Classe 
Trabalhadora. 
A CGTP-IN, que vai comemorar quarenta e um anos no 
próximo dia 1 de Outubro, tem denunciado e protestado 
contra todas as posições, medidas e politicas que o 
Governo de Passos Coelho tem desenvolvido porque 
são altamente gravosas e lesivas dos interesses da 
Classe Trabalhadora - como é “normal“ num governo da 
Direita -. E é neste quadro que a CGTP – IN convocou 
duas Manifestações para o próximo dia 1 de Outubro. 
E, a propósito de comemorações, o nosso sindicato 
comemora este ano setenta anos da sua fundação, que 
foi realizada em 1 de Novembro de 1941.   
È neste contexto social e politico e de intensa acção do 
STAD e da CGTP-IN que a Direcção Nacional convoca 
uma Reunião Nacional de Delegados Sindicais 
(descentralizada por Delegações Regionais), a primeira 
que se realiza depois de férias e que vai “lançar” o nosso 
trabalho até ao fim do ano. 
Todas estas notícias poderão ser lidas pelos dirigentes e 
delegados no interior deste número do 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 – CONVOCADO UM PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES PARA 

DEBATER E APROVAR A PROPOSTA DE REVISÃO DO CCT 
 
Começamos por recordar que o STAD, apesar da grande 
traição do “SITESE/FETESE” no nosso CCT no inicio 
deste ano, conseguiu manter o CCT do sector, 
negociando com as Associações Patronais um CCT que, 
mesmo sendo exactamente igual ao que foi assinado por 
essa organização – o que levou á perda de vários 
direitos laborais – manteve a essência da contratação. 
Este CCT da Vigilância Privada do STAD foi publicado 
no BTE nº. 17 de 8/5/2011, com efeitos retroactivos de 
Janeiro de 2010 e vigora até Dezembro de 2011.  
Ora, nesta situação, o STAD tem que apresentar ao 
patronato uma proposta de revisão de CCT para vigorar 
em 1 de Janeiro de 2012. Por isto, e como é habitual na 
vida interna democrática do STAD, a Direcção Nacional 
convocou um PNT – Plenário Nacional de Trabalhadores 
a realizar neste mês de Setembro (de forma 
descentralizada em 18 sessões locais a nível nacional)  
 
 

para que se possa entregar a proposta de revisão do 
CCT em Outubro ás Associações Patronais. Como 
poderás ver, no interior deste número do “VAT” 
encontram-se dois exemplares do comunicado “O 
VIGILANTE”, que é um boletim especialmente 
direccionado para os trabalhadores do sector da 
Vigilância Privada, que deverás ler e mostrar ao colegas 
do teu local de trabalho. Se necessitares de mais 
exemplares, dirige-te á sede ou ás delegações do STAD 
e requer mais exemplares. 
Naturalmente que, exercendo a sua função dirigente, a 
Direcção Nacional fará uma proposta de revisão ao 
Plenário para ser discutida pelos trabalhadores. 
È, pois, necessário que cada dirigente e delegado 
mobilize e convoque os/as camaradas de trabalho para 
participarem neste importante momento da vida 
democrática do sector e do STAD. Por isto,  
                                 VAMOS AO TRABALHO!

SECTOR DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS - NO CCT, A LUTA CONTINUA! 
 
No nosso sector das Limpezas Industriais, a Associação 
Patronal continua a boicotar a revisão do CCT do nosso 
Sindicato.  
O objectivo do patronato é claro: quer fazer todos os 
possíveis e impossíveis para fazer caducar o nosso CCT 
pois ele tem importantes direitos laborais da Classe 
Trabalhadora que foram conquistados depois do 25 de 
Abril e que foram sendo melhorados ao longo dos anos.  
Recordamos que, mais uma vez, no início deste ano de 
2011, o STAD apresentou uma proposta de revisão do 
CCT. Porém, mais uma vez, o patronato boicotou as 
negociações directas, o que levou que o STAD tenha 
requerido a Conciliação ao Ministério do Trabalho. 
Por outro lado, também esta Conciliação no Ministério do 
Trabalho foi boicotada pelo Patronato! 
Perante a situação, o STAD, depois de auscultados os 
delegados Sindicais, requereu ao Ministério do Trabalho  
a fase seguinte de Mediação, onde o conciliador do 
Ministério tem a função de apresentar propostas ás duas 
partes. 

 
Esta é a fase em que se encontra a revisão do nosso 
CCT: o STAD a defender os nossos direitos e o 
patronato a boicotar para destruir! Agora, vamos esperar 
pela posição de mediação do Ministério do Trabalho mas 
vamos continuar unidos, organizados e com um forte 
espírito de luta para defender os nossos direitos, ou seja, 
para defendermos o direito a ter um CCT com direitos 
laborais e salários dignos! 
Por isto, cada dirigente e delegado sindical do STAD 
deverá continuar a informar e a mobilizar os/as suas 
camaradas de trabalho para estarmos preparados para 
os desenvolvimentos sindicais que forem necessários 
realizar.  
A Direcção Nacional do STAD informará a Classe 
imediatamente, através de um comunicado a publicar na 
altura, após conhecer quaisquer novas posições sobre 
esta importante matéria. Até lá, não vamos parar nem 
cruzar os braços, bem pelo contrário, VAMOS AO 
TRABALHO!

A SITUAÇÃO SOCIAL E POLITICA NACIONAL ESTÁ PERIGOSISSIMA! 
 
Com o resultado das eleições de 5 de Junho, a Direita 
passou a governar o nosso Pais e Passos Coelho 
passou a aplicar o Memorando da Troika (EU, BCE e 
FMI) de uma forma pior e mais gravosa do que estava 
previsto no próprio documento. Se o PS e José Sócrates, 

enquanto governaram, aplicaram variadas medidas que 
criaram grande e justificado descontentamento no Povo, 
o Governo PSD/CDS, com a sua politica de 
ultrapassarem o que estava previsto (que, já de si era 
terrível!), está a colocar a Classe Trabalhadora e outros 
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extractos pobres da população numa situação de 
verdadeira crise social! 
Devido á importância e ao perigo desta situação, a 
Direcção Nacional editou um importante comunicado 
onde alerta os trabalhadores acerca da actual realidade 
e orienta a nossa acção sindical futura. 
Como certamente já reparaste, no interior deste número 
do “VAT” encontram-se alguns exemplares deste 

comunicado para que os distribuas ás/aos teus 
camaradas de trabalho.  
Nós temos que consciencializar as/os nosso camaradas 
que nunca a direita resolveu os problemas da Classe 
Trabalhadora! E a prova, infelizmente, está mais uma 
vez á vista - VAMOS AO TRABALHO! 

 
RESULTADOS MUITO POSITIVOS DE VÁRIAS INTERVENÇÕES E LUTAS SINDICAIS 

 
As informações que, seguidamente, se vão dar são muito importantes porque transmitem a capacidade do STAD 

de resolver os problemas laborais Individuais e 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! 
 

VITÓRIA!!! - NA PRESTIBEL, O CCT ESTÁ A SER CUMPRIDO NO QUE DIZ RESPEITO AO FARDAMENTO 
 
Devido á acção do STAD, a empresa PRESTIBEL está a 
devolver a caução do fardamento que, ilegalmente, 
estava a reter ás/aos vigilantes. Esta é uma importante 
vitória do STAD sobre uma matéria muito importante – e, 
por isto, se juntam alguns exemplares do comunicado 
que o STAD editou para que os distribuas às/aos colegas 

trabalhadores do Sector da Vigilância Privada do teu 
local de trabalho para que seja claro para todos o bom 
trabalho sindical realizado pelo nosso sindicato. 
VAMOS AO TRABALHO! 

 
O GRUPO 8 NEGOCEIA COM O STAD A APLICAÇÃO CORRECTA DE IMPORTANTES DIREITOS LABORAIS 

 
A empresa Grupo 8 há cerca de ano e meio que não 
reunia com o STAD, apesar de inúmeras cartas e 
contactos pessoais e telefónicas com o responsável da 
empresa. Porque a situação ultrapassou o limite, o STAD 
requereu uma reunião no Ministério do Trabalho para 
tratar de solucionar um conjunto de matérias de grande 
importância para os trabalhadores que estavam a ser 
aplicadas de forma errada pela empresa.  

A reunião realizou-se no pp dia 12 de Setembro e ficou 
acordado que a empresa vai aplicar relevantes direitos 
dos trabalhadores. 
Devido a esta importante conclusão, o STAD vai editar 
um comunicado aos trabalhadores do GRUPO 8, que 
será distribuído quer ás/aos trabalhadores do G8 quer 
ás/aos vigilantes de outras empresas para ficarem 
informados. VAMOS AO TRABALHO!

 
O STAD VAI COMEMORAR SETENTA ANOS DE VIDA! 

 
O nosso sindicato vai fazer este ano setenta anos que foi 
fundado. Efectivamente, a data oficial da fundação foi 1 
de Novembro de 1941. Por isto, neste ano de 2011 
comemoramos o 70º. Aniversário. 
È claro que, se o STAD tem setenta anos de vida, só 
após o 25 de Abril, mais propriamente depois de 17 de 
Maio de 1974, quando foi Libertado do corporativismo 
fascista, é que passou a defender, firme e 
intransigentemente, a Classe Trabalhadora.  

E, se comemorar setenta anos de vida sindical é muito 
importante, a melhor maneira de o fazer é reforçar a 
implantação e organização com mais sindicalizados e 
delegados sindicais. Com a presente situação social e 
politica nacional e mundial altamente prejudicial para a 
Classe Trabalhadora, para a enfrentar e vencer, é cada 
vez mais importante que o STAD, como organização que 
participa activa e empenhadamente da acção e luta 
sindical nacional e internacional, esteja cada vez mais 
unido e organizado - VAMOS AO TRABALHO! 

 
1 DE OUTUBRO - MANIFESTAÇÕES DA CGTP-IN EM LISBOA E NO PORTO  

 
NO QUADRO DA ACTUAL SITUAÇÃO SOCIAL E POLITICA, OS DIRIGENTES, DELEGADOS E ACTIVISTAS 

SINDICAIS DO STAD DEVERÃO MOBILIZAR AS/OS SEUS CAMARADAS DE TRABALHO PARA PARTICIPAREM 
NAS IMPORTANTES MANIFESTAÇÕES QUE A CGTP-IN, ORGANIZA EM LISBOA E NO PORTO.  
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A CGTP-IN ORGANIZARÁ, DAS OUTRAS CIDADES DO PÁIS, CAMIONETAS PARA QUE A CLASSE 
TRABALHADORA POSSA PARTICIPAR NAS MANIFESTAÇÕES. VER E DISTRIBUIR COMUNICADOS ANEXOS E 
VAMOS AO TRABALHO! 

CONVOCATÓRIA 
REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS 

DE SETEMBRO  
(descentralizada por Delegações)  

CAMARADA 
 

È no contexto de todas estas actividades e lutas do nosso Sindicato e da CGTP-IN que, por 
este meio, vimos convocar-te para participares nesta REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS 
SINDICAIS de Setembro, 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 26/9/2011 

2ª. feira 
Sindicato do Vestuário, 

Rua Nossa Senhora Fátima, nº 340 - 4050-426 Porto  
Regional de Lisboa Dia 27/9/2011 

3ª. feira 
Rua de S. Paulo nº 12 -  1º Lisboa 

Regional de Coimbra 
 

Dia 27/9/2011 
3ª. feira 

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

Regional de Setúbal Dia 28/9/2011 
4ª. feira 

Largo da Misericórdia nº 46-2º Setúbal 

Local da 
R. A. Madeira 

DATA A  
INDICAR 

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

Local da 
R. A. Açores 

DATA A 
INDICAR 

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 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 e acções de luta da CGTP-IN – Manifestações em 1 de Outubro  
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) 70º. Aniversário da fundação do STAD 1/11/2011 – iniciativas a realizar para   comemorar a 
data. 
          3) Diversos 
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