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A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  

SECURITAS  
ABRANGIDOS PELO PROCESSO DO LAY-OFF NO ALGARVE 

 

O NOSSO DIA NACIONAL DE LUTA DE 28.NOV. 
FOI UM ÊXITO: A GREVE TEVE ELEVADAS 

ADESÕES E A CONCENTRAÇÃO, NA SEDE DA 
SECURITAS, DENUNCIOU E EXIGIU A 

SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO! 
 

JÁ SE REALIZOU, NO DIA 29, A REUNIÃO ENTRE O STAD E A 
SECURITAS - PARA SE DAR INFORMAÇÕES E SE TOMAR POSIÇÕES 
QUE DEFENDAM OS NOSSOS DIREITOS E OS NOSSOS INTERESSES, 

 

CONVOCA-SE UM  
PLENÁRIO DE TRABALHADORES 

 

• DATA: 10/12/13 – 3ª FEIRA 
• HORÁRIO: MANHA – 10H00 – 12H30 / TARDE -14H30 -17H30 
• LOCAL: BIBLIOTECA DE PORTIMÃO – Junto ao Sindicato dos Professores da Zona 

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

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

Os trabalhadores da SECURITAS da região do Algarve abrangidos pelo Lay-off estão de parabéns – a 
JORNADA NACIONAL DE LUTA DE DIA 28.NOV FOI UM ÊXITO!  
Efectivamente, a adesão à greve teve elevadas percentagens e a concentração de denúncia e protesto 
na sede da empresa, em Linda-a-Velha, foi uma poderosa afirmação de dignidade e disposição de luta 
até o conflito criado pela SECURITAS estar solucionado.  



A solidariedade de trabalhadores, militantes, delegados e dirigentes sindicais do STAD e do CESP e do 
secretário – geral da CGTP-IN demonstra que os trabalhadores não estão isolados na sua luta, bem pelo 
contrário, têm todas as condições para a vencer! 
COLEGA 
 

Conforme a proposta aprovada pelos trabalhadores na concentração (e devido à exigência que nesse 
mesmo dia foi feita para que a SECURITAS fizesse uma nova reunião para solucionar o conflito) o STAD 
já reuniu com a empresa no passado dia 29, sexta-feira. 
Desta reunião saiu uma proposta da SECURITAS, proposta essa que seria apresentada e discutida em 
plenário de trabalhadores (que se iria realizar no dia 4 de Dezembro), tendo ficado acordado entre as 
partes a realização de uma nova reunião de negociações a realizar no próximo dia 6 de Dezembro, onde 
o STAD informaria a SECURITAS da decisão tomada pelos trabalhadores em plenário sobre a proposta. 
 

AMIGA E AMIGA 
 

Contudo, a SECURITAS informou telefonicamente o STAD na segunda feira, dia 2 Dezembro, que a 
proposta apresentado por si na passada reunião de 29 de Novembro ficava sem efeito em virtude de 
existirem novos desenvolvimentos que a empresa ainda não podia divulgar mas que, afirmou por 
telefone, o faria na próxima reunião de negociações de dia 6 de Dezembro, próxima sexta-feira.  
Devido a esta nova posição da SECURITAS, o STAD decidiu alterar a data da realização do plenário de 
trabalhadores que, como se disse atrás, se iria realizar antes da reunião agendada com a empresa. 
 

CAMARADA 
 

A decisão de adiar o plenário de trabalhadores para o próximo dia 10 de Dezembro, justifica-se assim 
pelo facto de existir uma nova posição da SECURITAS, que não conhecemos.  
Sendo assim, o STAD vai reunir com a empresa no próximo dia 6 de Dezembro para ouvirmos a sua 
nova posição e, depois, no plenário a realizar dia 10 de Dezembro, decidiremos que posições 
tomaremos. Mas a nossa posição é clara – exigimos à SECURITAS que assuma as responsabilidades 
sociais de ser a maior empresa multinacional do sector da vigilância privada, que respeite a nossa 
dignidade de trabalhadores dedicados e competentes e de homens Livres que querem que a 
empresa não crie mais dramas sociais e respeite o CCT e a Lei, pagando os transportes aqueles 
que, devido ao Lay-off, forem transferidos de local de trabalho!   
Neste contexto de negociações, propostas, acções e lutas, a tua presença neste plenário de 
trabalhadores é de grande importância - temos que tomar decisões de grande responsabilidade e para 
que todos possam dar a sua opinião, é necessário e fundamental a tua presença! 
 

TODOS AO PLENÁRIO, DIA 10 DE DEZEMBRO – 3ª FEIRA 
STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA! 
 

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

 

TEMOS DIGINIDADE - EXIGIMOS O RESPEITO 
PELO CCT E PELA LEI!  
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