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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO 
SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA 

INFORMAÇÕES  
SOBRE A CONCILIAÇÃO DO PROCESSO  
DE REVISÃO DO CCT/2012 DO SECTOR  

 

RESULTADO DO PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES 
(DESCENTRALIZADO POR REGIÕES) REALIZADO EM JUNHO:  

A PROPOSTA DA DIRECÇÃO NACIONAL FOI APROVADA 
 

COLEGA 
 

SOBRE O PROCESSO DE REVISÃO DO CCT/2012 DO SECTOR 
 

Conforme informação dada no comunicado nº. 58/2013 de 9 de junho de 2013, não foi possível 
dar seguimento ao processo de negociações directas com as Associações Patronais sobre a revisão do 
CCT do sector. Por este motivo, o STAD informou que iria requerer ao Ministério da Economia e do 
Emprego a conciliação do processo de revisão do CCT. 

 

Neste quadro, no passado dia 4 de Julho, o STAD reuniu-se, pela primeira vez, com as 
Associações Patronais no Ministério da Economia e do Emprego, 

 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

Nesta reunião de conciliação realizada no passado dia 4 de Julho e no seguimento das reuniões 
de negociações directas havidas, as duas partes (STAD e Associações Patronais) reafirmaram a 
importância da existência do CCT como instrumento estruturante para o sector e que estão disponíveis 
para a continuação das negociações, agora na fase da conciliação.  

 

Após debate, ficou decidido uma nova reunião de conciliação, a realizar no próximo dia 31 de 
Julho, no Ministério da Economia e do Emprego. 

 

CAMARADA 
 

O STAD, no seguimento da proposta aprovada pelos trabalhadores reunidos no PNT (ver 
informação em seguida), vai dar continuidade à sua estratégia e linha de intervenção na revisão do CCT. 



Isto é, não vai aceitar negociar nenhum acordo com os patrões que prejudique os direitos e os interesses 
da classe trabalhadora!  

 

O STAD, assim que tiver informação relevante sobre o desenrolar das negociações, emitirá um 
novo comunicado à classe trabalhadora. 

 

COLEGA 
 

SOBRE O PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES DE JUNHO 
 

Realizou-se nos passados dias 20, 21 e 24 de Junho de 2013 o Plenário Nacional de 
Trabalhadores (PNT) de forma descentralizada em todas as Delegações Regionais do STAD, ou seja, 
em Lisboa, Setúbal, Porto e Coimbra e nas Delegações Locais de Faro, R.A Madeira (Funchal) e da R.A 
Açores (Ponta Delgada).  

 

Este PNT teve como objectivo não só prestar informações do decorrer das negociações da 
revisão do CCT/2012 como de mobilizar e organizar a classe trabalhadora para aderir à greve geral de 
27 de Junho. Depois de vários considerandos, a  

      

A proposta apresentada ao PNT pela Direcção Nacional do STAD, foi a seguinte: 
 

1. Que se refirme a importância da manutenção do CCT do sector, única forma de existir regulação 
no sector; 

2. Que se exija ao patronato do sector: 
a) a manutenção dos direitos contratuais;  
b) um aumento de salários justo e digno; 

3. Que apoia a estratégia sindical da Direcção Nacional do STAD e dá-lhe o mandato de continuar a 
mesma linha de intervenção na revisão do CCT; 

4. Que rejeita a alteração da Lei da Segurança Privada, feita pelo Governo Passos Coelho e Paulo 
Portas, especialmente o exposto no Art. Nº. 27, apoiando completamente a posição do STAD 
perante este novo quadro legal do sector da vigilância privada; 

5. Que apoia totalmente a greve geral de 27 de junho apelando a todos (as) os (as) colegas para 
aderirem, forma de se defender o CCT, a sua revisão e combater a actual situação político-
sindical. 

 

AMIGO E AMIGA 
 

Depois da realização do Plenário Nacional de Trabalhadores, contabilizados os resultados das 
várias sessões descentralizadas realizadas, a Direcção Nacional informa a classe trabalhadora que a 
proposta apresentada aos trabalhadores reunidos em PNT foi aprovada por maioria absoluta. 

 

A LUTA CONTINUA – NO STAD, VENCEREMOS! 
 

STAD - O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
 DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA! 

 

STAD, O TEU SINDICATO – SINDICALIZA-TE 
PARA DEFENDERES OS TEUS DIREITOS E INTERESSES! 

 
SAUDAÇÕES SINDICAIS 
A DIRECÇÃO NACIONAL 

Comunicado nº 68/2013                                                               
Lisboa,24/07/2013                                                                        


