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INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A 
REUNIÃO DO STAD COM A LOOMIS 

REALIZADA NO PASSADO DIA 8 DE MAIO 
 

AMIGO  
 

     No passado dia 8 de Maio, o STAD reuniu com a empresa Loomis para tratar de várias matérias 
importantes para os trabalhadores, de forma a que os trabalhadores tenham conhecimento sobre as 
conclusões da reunião, a Direcção Nacional do STAD, decidiu convocar um plenário de trabalhadores 
para que tu possas ter conhecimento de forma mais pormenorizada sobre essas mesmas matérias. 
CAMARADA 
 

     Este comunicado tem como objectivo dar a conhecer o resultado desta reunião. 
Seguidamente vamos expor de uma forma sintética, as conclusões finais da reunião realizada entre o 

STAD e a Loomis. Nesta reunião foram tratadas as seguidas matérias: 
1- Utilização de câmaras de filmar; 
2- C.S.H – Ar Condicionado / Filtros nas viaturas de TVA´S; 
3- Procedimentos sobre petições e relatórios; 
4- Número de horas extras. 

COLEGA 
As conclusões de cada assunto são as seguintes: 

1- Utilização de câmaras de filmar; sobre esta matéria, tendo em conta as condições de segurança 
especificas, as posições da Loomis e do STAD serão divulgadas no plenário de trabalhadores. 

2- C.S.H – Ar Condicionado / Filtros nas viaturas TVA´S; 

• Ar Condicionado – a empresa afirmou que, nas situações em que existam problemas nos 
aparelhos de ar condicionados, as viaturas serão substituídas para que se realize a sua 
reparação. 



• Filtros nas viaturas TVA´S – a empresa vai analisar a situação e, nos casos que se 
justifique, será feita a sua limpeza ou substituição. 

3- Procedimentos sobre petições e relatórios; a empresa comprometeu-se que, no momento da 
entrega dos documentos referidos, o responsável hierárquico da empresa que recepciona o 
documento, assina e data a respectiva copia, que fica na posse do trabalhador. 

4- Número de horas extras; a Loomis e o STAD estão de acordo quanto à necessidade de redução 
das horas extraordinárias, competindo à Loomis tomar as medidas que entender necessárias 
neste sentido, o que irá fazer imediatamente quanto à Delegação do Porto. 

COMPANHEIRO 

     O resultado da reunião realizada entre o STAD e a Loomis foi positivo, assim dando seguimento ao 
Dialogo Social existente entre as partes e tendo ficado, mais uma vez, demonstrado que, através do 
Dialogo Social e havendo responsabilidade e respeito entre os parceiros sociais, os problemas laborais 
existentes nas empresa, têm quase sempre solução. Nas matérias em que não seja possível chegar a 
um acordo, cada uma das partes defenderá os seus interesses! 
COLEGA 

    Este é o resultado do trabalho sindical do STAD – os resultados estão apresentados! Por isto se 
demonstra que vale a pena estar sindicalizado – é a única forma de defender os nossos direitos e 
proteger os nossos interesses! 
  

STAD – O SINDICATO DE TODOS OS TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA! 

 

SINDICALIZA-TE NO STAD E, UNIDOS, 
OS TEUS DIREITOS SERÃ O DEFENDIDOS! 
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