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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS   

VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS 
DA  

SECURITAS 
NO AEROPORTO DO PORTO 

INFORMAÇÃO  
SOBRE A REUNIÃO REALIZADA A 

7.JULHO.2015 ENTRE O STAD E A SECURITAS  
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

No seguimento da informação prestada no comunicado nº. 48/2015, o STAD reuniu com a SECURITAS 

para analisar a situação laboral existente no Aeroporto do Porto e, consequentemente, tentar encontrar 

uma solução para os problemas laborais existentes neste local de trabalho. 

COLEGA 

Esta primeira reunião teve como objectivo principal, informar a SECURITAS sobre quais os problemas 

laborais que nesta primeira fase devem de ser analisados e tratados. 

As matérias laborais que foram alvo de abordagem nesta primeira reunião foram as seguintes: 

1. Horários de trabalho; 

2. Trabalho extraordinário; 

3. Folgas compensatórias; 

4. Férias / marcação; 

5. C.S.S (Condições de Segurança e Saúde) – Instalações. 

A TUA SINDICALIZAÇÃO TORNARÁ O STAD AINDA MAIS FORTE  
PARA DEFENDER OS TEUS INTERESSES! 

mailto:stad_nacional@stad.pt


CAMARADA 

Sobre os vários pontos acima descritos, a SECURITAS comprometeu-se a analisa-los e, posteriormente, 

tomar uma posição.  

Neste enquadramento, as partes acordaram a marcação de uma segunda reunião, que se realizará no 

próximo dia 5 de Agosto.  

Após a realização da respectiva reunião, o STAD emitirá um novo comunicado com as suas conclusões 

e quais as posições das partes sobre as matérias laborais discutidas.  

Este comunicado será afixado no site do STAD “ www.stad.pt “ e distribuído no Aeroporto do Porto pelos 

delegados sindicais e a DIRECÇÃO NACIONAL 

REVISÃO DO CCT/STAD – PONTO DA SITUAÇÃO 

AMIGO E AMIGA 

Entretanto, aproveitamos esta oportunidade e recordamos a todos os/as colegas que continua a decorrer 

no Ministério do Trabalho o processo de Conciliação do CCT/STAD.  

O CCT/STAD é o instrumento legal onde se encontra inscrito os direitos da Classe Trabalhadora. 

Tudo o que respeita às nossas condições de trabalho (direitos e deveres; horários de trabalho; local de 

trabalho; trabalho extraordinário; categorias profissionais; salários e subsídios diversos, entre muitos 

outros) estão devidamente inscritas no nosso CCT – por isto é tão importante acompanhar atentamente a 

sua revisão que está na fase de Conciliação que decorre no Ministério do Trabalho. 

Cada vez mais é claro que, para mantermos os nossos direitos e combatermos frontalmente os 

objectivos dos patrões de aplicarem o seu CCT, que a FETESE/SITESE assinou, temos que estar cada 

vez mais dispostos a lutar! 

A UNIÃO FAZ A FORÇA! 

A informação acerca das últimas reuniões de Conciliação poderão ser lidas no boletim “O VIGILANTE” 

que está colocado no site do STAD. 

STAD, O SINDICATO QUE DEFENDE OS DIREITOS E OS INTERESSES 
DOS VAPs - VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS! SINDICALIZA-TE! 

A TUA SINDICALIZAÇÃO TORNARÁ O STAD AINDA MAIS FORTE! 
 

     STAD, O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
DA VIGILÂNCIA PRIVADA, O TEU SINDICATO – SINDICALIZA-TE! 

 

SAUDAÇÕES SINDICAIS  
A DIRECÇÃO NACIONAL 

 

Lisboa, 10-Julho-2015                                                                                                        
Comunicado nº51/2015                                                                                                  

http://www.stad.pt/

