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SAUDAÇÃO 
DO STAD AOS TRABALHADORES EM LUTA: 

 

A NOSSA LUTA DE 23 E 24.DEZEMBRO FOI EM CHEIO! 
 

 A GREVE NACIONAL TEVE UMA ADESÃO 
MAIOR DO QUE A DE MARÇO! 

 

 AS CONCENTRAÇÕES DE DIA 23 (EM LISBOA 
E NO PORTO) DEMONSTRARAM A NOSSA 
FORÇA SINDICAL! 

 

 A GREVE ÀS HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
ESTÁ A TER GRANDE IMPACTO – E VAI 
CONTINUAR ATÉ 15 DE JANEIRO! 

 

A PRÓXIMA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO  
JÁ ESTÁ MARCADA PARA O PROXIMO DIA 15 DE JANEIRO. 
AGORA, VAMOS NEGOCIAR AINDA COM MAIS DETERMINAÇÃO! 

 

POR UMA REVISÃO SÉRIA DO CCT, COM 
DIREITOS JUSTOS E AUMENTOS DIGNOS,  

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 
 



O STAD SAÚDA todos os trabalhadores e 

trabalhadoras vigilantes do Sector da Vigilância 

Privada que aderiram entusiasticamente à luta 

nacional de 23 e 24 de Dezembro! 

O STAD SAÚDA todos (as) aqueles (as) que 

enfrentaram, corajosa e firmemente, as manobras, 

mentiras, intimidações, chantagens e repressões 

dos patrões e aderiram à LUTA! 

O STAD SAÚDA a Classe Trabalhadora que, com 

consciência, fizeram a GREVE NACIONAL e/ou 

participaram nas concentrações de trabalhadores 

em Lisboa e no Porto!  

Com as informações que existem actualmente – e 

todos os dias estão a chegar informações de 

novas adesões ao STAD – podemos afirmar sem 

medo de ser desmentidos que A NOSSA GREVE 

NACIONAL DE DEZEMBRO FOI MAIOR, COM 

MAIS ADESÕES, DO QUE A GREVE QUE FIZEMOS 

EM MARÇO.  

Há muitos clientes, na estática, nos transportes de 

valores ou noutras actividades que, até hoje, 

ainda não recuperaram a rotina de trabalho 

estabelecida porque … /… os trabalhadores e 

trabalhadoras aderiram massivamente à GREVE 

NACIONAL ou têm aderido à greve às horas 

extraordinárias e aos feriados. 

As concentrações de denúncia e protesto de 

Lisboa e Porto deram a conhecer à opinião 

pública as razões que temos para recorrer a estas 

formas de luta – mas também da nossa decisão 

em continuar a lutar! 

Esta é a força sindical do STAD – a 

CONSCIÊNCIA, a UNIÃO, a ORGANIZAÇÃO e o 

espírito de LUTA de quem trabalha, contra os 

patrões, por direitos justos e aumentos dignos! 

Esta LUTA só tem um responsável – o patronato! 

O patronato tem uma estratégia – que exista um 

CCT sem direitos! Para isso, o patronato tenta 

acabar com o CCT/STAD – mas esta LUTA prova, 

mais uma vez, que o patronato jamais conseguirá 

alcançar o seu objectivo! 

Com esta LUTA, a Classe Trabalhadora 

demonstrou, mais uma vez, que está decidida a 

ter um CCT – mas um CCT que sirva os interesses 

dos trabalhadores e nunca um CCT que sirva 

exclusivamente o interesse dos patrões!  

Agora, em seguida, o que vamos fazer? Agora, 

vamos continuar a reforçar a nossa UNIÃO e 

ORGANIZAÇÃO e fazer a reunião de conciliação 

de 15 de Janeiro, que já está marcada. 

Agora, nesta reunião de Conciliação, vamos 

continuar a negociar com ainda mais 

determinação a revisão do nosso CCT. Exigimos 

negociações sérias e rápidas – estamos a chegar 

a dia 1 de Janeiro e queremos estabilidade na 

nossa vida! Exigimos os nossos direitos – jamais 

aceitaremos perder direitos! Exigimos aumentos 

salariais – há cinco anos que não somos 

aumentados! 

A nossa GREVE NACIONAL de 23 e 24 de 

Dezembro dá-nos CONFIANÇA que estes 

objectivos serão concretizados! 

O STAD aproveita esta oportunidade para desejar 

a todos os trabalhadores e trabalhadoras e ás 

suas famílias um FELIZ ANO NOVO, COM MUITA 

SAÚDE E FELICIDADES! 
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