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A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SECURITAS 

ABRANGIDOS PELO PROCESSO DO LAY – OFF NA REGIÃO DO ALGARVE 
 

ESTA CONCLUIDO O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE A COMISSÃO 
DOS TRABALHADORES, O STAD, A ACT E A SECURITAS 

 

A SECURITAS VAI APLICAR A CERCA DE 120 
TRABALHADORES NA REGIÃO DO ALGARVE O 

REGIME LAY-OFF (Redução Temporária do Período Normal de Trabalho),  

MAS SEM O ACORDO DOS  
TRABALHADORES E DO STAD!  

 

PARA SE DAR INFORMAÇÕES E TOMAR POSIÇÕES  
QUE DEFENDAM OS NOSSOS DIREITOS  

E OS NOSSOS INTERESSES,  
CONVOCA-SE UM  

 

PLENÁRIO DE TRABALHADORES 
 

• DATA: 30/10/2013 - 4ª. feira 
• HORARIO: Manhã – 10H00 -12H00 / Tarde – 14H30 -18H00  
• LOCAL – BIBLIOTECA DE PORTIMÃO - Junto ao Sindicato dos Professores da 

Zona Sul ( antigo Sindicato das conservas) Portimão, Quinta do Bispo, Portimão. 
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

A tua presença no plenário é de grande importância, pois temos que tomar decisões que 
defendam os nossos direitos e os nossos interesses!!!!  

Nunca te esqueças, a União faz a Força, por isso, comparece ao  
 

PLENÁRIO DE TRABALHADORES NO PRÓXIMO DIA 30/10/201 -  4ª. FEIRA! 
 

 



COLEGA 
 

Mais uma grande injustiça e um drama para os trabalhadores e trabalhadoras de Portugal - 
desta vez são os trabalhadores da região do Algarve, de uma grande empresa, uma multinacional, 
a SECURITAS, - esta empresa vai aplicar a cerca de 120 trabalhadores o regime do Lay – Off! 
 

Como é que é possível a estes trabalhadores, que têm actualmente um salário de 641.93 
euros terem uma redução de 2/3 no seu salário? Como vão poder, durante um período que poderá 
ir até 6 meses, continuarem a assumirem os seus compromissos, isto é, pagar as rendas de casa, 
a luz, a água, a alimentação, a edução dos seus filhos, etc, etc, etc, com a redução do seu salário 
para 485 euros mensais e ainda por cima pagarem as despesas de transportes??? 
 

AMIGO E AMIGA 
 

Foi com este sentimento de grandes dificuldades que os trabalhadores da SECURITAS, 
abrangidos pelo regime do Lay-Off vão ter que enfrentar durante este período, que a Comissão 
Representativa e o STAD tentaram nas 3 reuniões realizadas com a empresa, negociar condições 
que pudessem, num quadro de injustiça social muito grande, minimizar os prejuízos enormes que 
estes trabalhadores vão ter. 
 

Apesar deste esforço, infelizmente, a SECURITAS, uma grande multinacional, não aceitou 
em nenhum momento das negociações, assumir uma posição que fosse ao encontro desta 
pretensão legítima dos trabalhadores.  

 

Os trabalhadores conscientes da realidade da situação do País, apesar de não terem 
nenhuma responsabilidade pela actual situação, com toda a responsabilidade e bom senso, 
deliberaram em plenário de trabalhadores apresentar uma contra-proposta à empresa para 
atenuarem os seus enormes prejuízos – mas, mais uma vez, a resposta da SECURITAS foi um 
rotundo NÃO! Esta resposta negativa foi uma grande desilusão para os trabalhadores! 

 

CAMARADA 
 

Face à posição final tomada pela SECURITAS, temos que decidir, devidamente esclarecidos no 
Plenário de trabalhadores, unidos e organizados, que posição devemos tomar. De duas, uma: 
 

(i) Aceitar a proposta apresentada pela SECURITAS? - Proposta esta que é ilegal e nos 
prejudica ainda mais e que não vai ao encontro das nossas necessidades?   

 

(ii) Devemos defender vigorosamente os nossos interesses, portanto rejeitar a proposta da 
SECURITAS? - Isto é, defendermos a nossa proposta aprovada em plenário de 
trabalhadores, proposta que defende os nossos legítimos direitos e interesses e que é 
perfeitamente exequível pela SECURITAS, recusando firmemente a sua proposta que 
nos prejudica?  

 

A decisão a tomar é de grande responsabilidade e para que todos possam dar a sua 
opinião, é necessário e fundamental a sua presença neste Plenário de Trabalhadores! 

 

TODOS AO PLENÁRIO, DIA 30.OUT.2013 – 4ª. feira 
 

STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO SECTOR 
DA VIGILÂNCIA PRIVADA, O TEU SINDICATO, QUE DEFENDE OS TEUS DIREITOS 

E PROTEGE OS TEUS INTERESSES - SINDICALIZA-TE! 
Comunicado nº 92/2013                                                                                                                                                  SAUDAÇÕES SINDICAIS 
Lisboa, 26-10-2013                                                                                                                                                          A DIRECÇÃO NACIONAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


