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A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  

VIGILANTES PROSEGUR 
 

A PROSEGUR CONCRETIZOU A INTENÇÃO  
DE FAZER O DESPEDIMENTO COLECTIVO  

NACIONAL A 51 TRABALHADORES! 
STAD CONVOCA  

PLENÁRIO DOS TRABALHADORES QUE RECEBERAM A CARTA DE 
INTENÇÃO DE DESPEDIMENTO COLECTIVO PARA SE DISCUTIR A 

SITUAÇÃO, SE DAREM INFORMAÇÕES E SE TOMAREM POSIÇÕES! 
 

CONTRA OS DESPEDIMENTOS, PELO DIREITO AO TRABALHO,  
A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 

COLEGA 
O STAD recebeu hoje mesmo, dia 23 de Dezembro, o ofício da PROSEGUR com a intenção 

de despedimento de 51 (cinquenta e um) trabalhadores! 
Na continuação do comunicado STAD nº. 112/2013 – Lisboa, 12-12-2013, informamos que o 

STAD está a organizar e a convocar neste momento um PLENÁRIO DE TRABALHADORES que 
receberam a carta da PROSEGUR com a intenção de proceder ao seu despedimento, que se 
realizará de forma descentralizada, com uma sessão no Norte, no Porto, e uma sessão no Sul, em 
Portalegre, na data-horário-local indicados no quadro seguinte: 

 

PLENÁRIO NACIONAL DESCENTRALIZADO DOS TRABALHADORES 
QUE RECEBERAM DA PROSEGUR A CARTA DE INTENÇÃO DE DESPEDIMENTO 

 SESSÃO NO NORTE - PORTO SESSÃO NO SUL - PORTALEGRE 
DATA DIA 30 DE DEZEMBRO, SEGUNDA -FEIRA DIA 31 DE DEZEMBRO – TERÇA - FEIRA 

HORÁRIO Das 10.30H ás 12H e das 15H ás 18H Das 10.30H ás 12H e das 15H ás 18H 

LOCAL Delegação do STAD no Porto,  
Praça Carlos Alberto, nº. 123, sala 35 - Porto 

União dos Sindicatos do Norte Alentejano, 
Rua do Carmo, nº. 12-1º. Dtº. - Portalegre 

 



CAMARADA, 
 Concretizou-se infelizmente a intenção de despedimento que a PROSEGUR, no passado dia 
10 de Dezembro, informou os trabalhadores e o STAD! 
 Despedimento é despedimento, seja de um ou de mil trabalhadores – é sempre uma 
situação dramática e injusta para aqueles que são despedidos! O STAD reafirma a sua posição de 
sempre - que é contra qualquer despedimento, estará na primeira linha de todas as lutas  que 
forem feitas pelos trabalhadores contra a sua realização e dará todo o seu apoio a qualquer 
trabalhador(a) que queira lutar pelos seus direitos!  
 Este é o segundo despedimento colectivo que a PROSEGUR realiza no espaço de seis 
meses – o que representa bem a situação em que se vive em Portugal neste momento!  

Porém, ATENÇÃO!, os trabalhadores e trabalhadoras não têm qualquer responsabilidade 
da situação em que nos encontramos – mas é sobre eles que recaem as suas consequências, 
através destes despedimentos! O Governo PSD/CDS, com a sua fúria de ser mais “troikista” que a 
própria Troika, com o seu programa de austeridade e recessão, continua a atirar com os 
trabalhadores para o desemprego, a destruir famílias, a empobrecer o Povo e a arruinar Portugal!  

Temos que combater todas as injustiças sociais e todos os despedimentos que provocam 
profundos dramas humanos porque todos temos o direito a viver com honra e dignidade – por 
isto, exigimos trabalho com direitos e Justiça Social! 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

O Plenário de Trabalhadores, descentralizado por sessões que atrás convocámos, tem 
exactamente o objectivo de discutir esta situação, se darem informações e se tomarem posições, 
em especial, a eleição de uma COMISSÃO REPRESENTATIVA DOS TRABALHADORES que, com o 
total apoio do STAD, irá discutir com a PROSEGUR o despedimento colectivo que esta pretende 
realizar bem como as possíveis formas de luta a desenvolver pelos trabalhadores contra a 
situação. Por isto, TODOS AO PLENÁRIO!!!  

O STAD, considerando o período em que estamos, deseja a todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) que o Natal de 2014 seja melhor que o deste ano, considerando que 
infelizmente houve este despedimento colectivo - a “prenda” recebida pelos trabalhadores em 
2013 foi o seu despedimento! 

 CONTRA OS DESPEDIMENTOS, PELO DIREITO AO TRABALHO,  
A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 

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

Comunicado nº. 117/2013 – Lisboa, 23-12-2013                                                                    A DIRECÇÃO NACIONAL 


