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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  
VIGILANTES DA PROSEGUR 

 

A PROSEGUR VAI PROCEDER  
A MAIS UM DESPEDIMENTO COLECTIVO: 

MAIS UM DRAMA SOCIAL PARA MAIS DE UMA 
CENTENA DE TRABALHADORES! 

MUITO EM BREVE O STAD VAI CONVOCAR UM 
PLENÁRIO DE TRABALHADORES PARA 

DEFENDERMOS OS NOSSSOS INTERESSES! 
COLEGA 
 

Na passada terça-feira, dia 10 de Dezembro, a PROSEGUR convocou, para a sua sede nacional em 
Lisboa e para a sua filial do Porto, dezenas de trabalhadores para os informar que irá proceder a um 
despedimento colectivo.  
 
Quais as razões para mais este despedimento colectivo? A PROSEGUR afirma que é a perda de clientes 
devido à crise!  
 

Crise - mais uma vez é sobre os trabalhadores que se tomam as medidas mais drásticas e fáceis! Isto é, 
a crise, a perda de clientes mas, principalmente, o Governo de Passos Coelho-Paulo Portas, ou melhor, 
esta desgovernação do governo PSD-CDS, leva a que mais de uma centena de trabalhadores venham a 
ser despedidos, a juntar aos mais de um milhão de trabalhadores que estão no desemprego! 
 

Em toda esta situação, os trabalhadores são aqueles que não têm nenhumas responsabilidades na crise, 
mas é sobre eles que recai a parte mais dolorosa e dramática porque os patrões, com o despedimento, 
lhes fazem pagar as consequências da dita crise! 
 

Mas, seja qual for a causa, o STAD afirma que é totalmente contra os despedimentos porque os 
trabalhadores não são descartáveis – e, por isso, não podem ser tratados como tal! Esta situação que 
esta a acontecer no Sector da Vigilância Privada, quer com os despedimentos coletivos, (como este) 
quer com a utilização do Lay – Off, (como na SECURITAS – ALGARVE) é extremamente preocupante! 
 



COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

A PROSEGUR informou o STAD da sua intenção de iniciar um processo de despedimento colectivo a 
nível nacional e que iria convocar os trabalhadores para lhes transmitir pessoalmente esta informação. 
 

O STAD afirmou imediatamente à PROSEGUR que estava totalmente contra o despedimento colectivo, 
independentemente dos motivos apresentados pela empresa. Por isso, iria dar todo o apoio, sindical, 
técnico e jurídico aos trabalhadores envolvidos no processo para que estes defendam 
intransigentemente os seus direitos por todos os meios constitucionais! 
 

AMIGO E AMIGA 
 

Este Governo com a sua política de ser mais “troikista” que a própria Troika, está a atirar com os 
trabalhadores para o desemprego, a destruir famílias, a empobrecer o Povo e a destruir Portugal!  
 

Temos que combater estas injustiças sociais que provocam profundos dramas humanos e não as 
podemos aceitar como inevitável - nós temos direitos, queremos viver com dignidade, mas só podemos 
faze-lo, se tivermos trabalho e existir justiça social! 
 

CAMARADA 
 

Nas acima referidas reuniões realizadas pela PROSEGUR no passado dia 10 de Dezembro, quer em 
Lisboa, quer no Porto, o STAD, através dos seus dirigentes, informou os trabalhadores que no dia 16 de 
Dezembro no Porto e no dia 17 em Lisboa, se iria realizar um plenário de trabalhadores para se darem 
informações sobre os direitos que cada trabalhador tem; prestar outros esclarecimentos sobre todas as 
dúvidas dos trabalhadores; promover a eleição de uma comissão representativa dos trabalhadores 
envolvidos no processo de intenção de despedimento colectivo e decidir quais as posições sindicais a 
tomar para se defender legitimamente os nossos interesses e proteger os nossos direitos. 
 

ATENÇÃO - ESTES PLENÁRIOS SÃO AGORA DESCONVOCADOS PELO FACTO DE AINDA NEM 
TODOS OS TRABALHADORES TEREM SIDO INFORMADOS PELA PROSEGUR.  

 

ASSIM QUE TODOS OS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE INTENÇÃO DE 
DESPEDIMENTO COLETIVO RECEBEREM A CARTA DA PROSEGUR COM A COMUNICAÇÃO,  

ENTÃO O STAD CONVOCARÁ IMEDIATAMENTE OS PLENÁRIOS DE TRABALHADORES. 
 

A INFORMAÇÃO DAS DATAS E LOCAIS ONDE OS PLENÁRIOS SE IRÃO REALIZAR SERÁ 
TRANSMITIDA ATRAVÉS DE UM COMUNICADO COLOCADO NO SITE DO STAD, 

 “WWW.STAD.PT” E ENVIADO POR EMAIL AOS TRABALHADORES. 
 

     No entanto, se tiveres dúvidas sobre qualquer situação ou matéria, deves entrar imediatamente em 
contacto com o STAD na sede nacional ou nas várias delegações regionais. 
 

CONTRA OS DESPEDIMENTOS COLECTIVOS – PELO DIREITO AO TRABALHO! 
 

CONTRA O EMPOBRECIMENTO E A EXPLORAÇÃO – PELA JUSTIÇA SOCIAL! 
 

COM O STAD, OS TEUS DIREITOS E OS TEUS INTERESSES SERÃO DEFENDIDOS! 
 

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

SAUDAÇÕES SINDICAIS 
   A DIRECÇÃO NACIONAL 
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