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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  
DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA 

 REVISÃO DO CCT/2012 DO SECTOR DA 
VIGILÂNCIA PRIVADA 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O RESULTADO DA REUNIÃO DE 
CONCILIAÇÃO REALIZADA NO PASSADO DIA 7/01/14 NO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

AS ASSOCIAÇÕES PATRONAIS APRESENTARAM 
UMA NOVA PROPOSTA (INADMISSIVEL) DE 

REVISÃO DO CONTRATO/2012 
COLEGA 
 

Na continuação das várias reuniões de conciliação realizadas no Ministério do Trabalho, realizou-se no 
passado dia 7/01/14 mais uma reunião de Conciliação. 
O resultado desta reunião não foi diferente das outras que foram realizadas até à data, ou seja, os 
obtidos foram ZERO! Isto é, o STAD não aceita negociar um CCT que prejudique os trabalhadores e a 
posição intransigente das Associações Patronais (em quererem introduzir no nosso CCT as alterações 
ao Código do Trabalho sobre matérias mais prejudiciais para os trabalhadores) mantém-se!  
Perante esta situação, que muito dificilmente terá um desfecho positivo, o STAD não tomará nenhuma 
posição sem que os trabalhadores se prenunciem através da realização de um Plenário Nacional de 
Trabalhadores (PNT)! 
 

TEMOS QUE DEFENDER OS NOSSOS DIREITOS 
CONSAGRADOS NO CCT DO SECTOR DA 

VIGILÂNCIA PRIVADA E EXIGIR AUMENTOS! 
 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
 



CAMARADA 
 

Conforme informação dada no comunicado nº. 113/2013, as Associações Patronais ficaram de 
apresentar uma nova proposta de revisão do CCT/2012, tendo as partes desde logo acordado a 
realização de uma nova reunião de conciliação no Ministério do Trabalho para o dia 11 de Fevereiro, que 
entretanto foi alterada, com total oposição do STAD, para dia 19 de Fevereiro. 
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

Entretanto o STAD recebeu uma nova proposta do patronato de revisão do CCT/201. 
Só que, surpreendentemente, como se disse, a data da reunião de conciliação, agendada e 
acordada pelas partes para o próximo dia 11 de Fevereiro, já não se vai realizar na data prevista, 
porque foi solicitado pelos Patrões o seu adiamento. O STAD manifestou oficialmente a sua 
discordância com este adiamento da reunião de conciliação, porque o arrastamento do processo de 
negociação é altamente e prejudicial para os trabalhadores, por um lado e, por outro, não se compreende 
que, após a apresentação da nova proposta de revisão do CCT/2012 por parte das Associações 
Patronais, seja solicitado o seu adiamento!  
Com esta posição dos Patrões, só podemos concluir que, não existe qualquer interesse em negociar e 
concluir o CCT/2012! Por isso, conforme o STAD tem vindo a alertar, a classe trabalhadora tem que se 
preparar para defender os seus direitos consagrados no CCT! 
 

AMIGO E AMIGA 
 

Sobre a nova proposta apresentada pelas Associações Patronais, o STAD está a analisá-la e, no 
próximo comunicado, iremos transmitir aos trabalhadores e trabalhadoras o seu conteúdo ao pormenor 
mas desde já, na generalidade, parece-nos inadmissível.  
 

COLEGA 
 

Estamos em Fevereiro de 2014 – o tempo para a resolução do processo de revisão do CCT/2012, é cada 
vez mais dilatado por esta actuação dos patrões!  
Por isso, conforme informação nos comunicados emitidos anteriormente, o STAD, irá convocar um PNT 
(Plenário Nacional de Trabalhadores), através de um comunicado nacional, que será distribuído à classe 
trabalhadora nos locais de trabalho e que será colocado no site “ www.stad.pt”, para dar informações 
mais pormenorizadas do conteúdo desta nova proposta e acerca do processo. 
Desta forma, a Classe Trabalhadora vai decidir, em conjunto com a Direção Nacional, quais as decisões 
e medidas que se devem tomar quanto à revisão do CCT/2012, de forma a proteger os nossos direitos! 
Até ao PNT, vai reflectindo sobre a situação e prepara-te para a luta! 
 

EXIGIMOS A REVISÃO DO NOSSO CCT, COM DIREITOS   
E AUMENTOS SALARIAIS JUSTOS! 

 

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

 

UNIDOS E ORGANIZADOS NO STAD, A LUTA CONTINUA – 
VENCEREMOS! 
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