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A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  

VIGILANTES DA EMPRESA PROSEGUR 
 

A PROSEGUR VAI PROCEDER A 
MAIS UM DESPEDIMENTO 
COLECTIVO NACIONAL! 

 

MAIS 39 TRABALHADORES PARA O DESEMPREGO! 
 

O STAD CONVOCA UM PLENÁRIO DE TRABALHADORES 
 

Todos os trabalhadores que receberam a carta com a intenção de despedimento colectivo 
devem comparecer ao plenário para se discutir a situação, dar informações, tomar posições 

e eleger-se a Comissão Representativa dos Trabalhadores. 
 

PLENÁRIO DOS TRABALHADORES QUE RECEBERAM DA PROSEGUR  
A CARTA COM INTENÇAO DE DESPEDIMENTO COLECTIVO 

DATA HORÁRIO LOCAL 

Dia 8 de Outubro – 5ª Feira Das 14H30 às 15H30 
e das 16H30 às 17H30 

 STAD – Porto 
Praça Carlos Alberto, nº. 123 

 

AMIGO E AMIGA 
 

A PROSEGUR no passado dia 9 de Setembro convocou dezenas de trabalhadores para a filial da 
empresa no Porto e na Madeira, para os informar que irá proceder a mais um despedimento colectivo. 
A empresa comunicou oficialmente ao STAD a sua intenção de proceder a um despedimento colectivo, o 
STAD reuniu com a empresa e afirmou 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! 
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COLEGA 
 

Os motivos para mais este despedimento colectivo, não fogem aos anteriores, isto é, a responsabilidade 
é atribuída à situação económica do Pais “ A CRISE “ tendo como consequência a perda de clientes. 
Independentemente das razões invocadas para mais este despedimento colectivo, a verdade é que os 
patrões fazem recair sobre os trabalhadores a factura da dita crise! 
Os trabalhadores são os únicos que não têm qualquer responsabilidade, mas, é sempre neles que as 
empresas encontram a solução, isto é, o despedimento colectivo!  
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

Mais 39 trabalhadores que vão fazer crescer a lista de desempregados neste país, e o Governo 
PSD/CDS assobia para os lados, não assumindo as suas responsabilidades pela sua incompetência. A 
existência de concorrência desleal entre as empresas, uma grande responsabilidade cabe ao Governo, 
porque, por um lado, dá orientações aos Ministérios para contratarem serviços de vigilância ao preço 
mais baixo, por outro, reduz as capacidades de intervenção da ACT (antiga inspeção do trabalho) e 
assim as ilegalidades cometidas ficam sem punição! 
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

 Seja qual for a causa, o STAD é totalmente contra os despedimentos, porque os trabalhadores não são 
descartáveis, e por isso, não podem ser tratados como tal! 
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! 
 

COLEGA 
 

O Plenário de Trabalhadores convocado para o próximo DIA 8 DE OUTUBRO NA DELEGAÇÃO 
REGIONAL DO STAD NO PORTO, tem o objectivo de discutir esta situação, se darem informações e se 
tomarem posições, em especial, a eleição da 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 possíveis formas de luta a desenvolver pelos trabalhadores contra a 
situarão. Por isto, todos ao planeio! 
 

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! 
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