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INFORMAÇÃO SOBRE A REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO 
PASSADO DIA 12.FEVEREIRO.2016 NO MINISTÉRIO DO TRABALHO: 
 

 NÃO HOUVE PROGRESSO NAS NEGOCIAÇÕES - O PATRONATO 
CONTINUA A NÃO EVOLUIR! 

 ESTA MARCADA PARA O PROXIMO DIA 4.MARÇO UMA NOVA 
REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO NO MINISTÉRIO TRABALHO. 

  A GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO CONTINUA ATÉ FINAL 
DO MÊS DE MARÇO. 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

Conforme informação dada no comunicado 

nº. 16/2016 – Boletim “O VIGILANTE” nº. 

1/2016, os patrões, na última reunião de 

Conciliação realizada no passado dia 15 de 

Janeiro de 2016, comprometeram-se a 

apresentar uma proposta conjunta para 

negociações na reunião de 12 de Fevereiro. 

A verdade é que, inacreditavelmente, nesta 

reunião, esta proposta conjunta não foi a 

apresentada pelos patrões! 

A AES afirmou que não era possível a sua 

apresentação pelo facto de não ter havido 

consenso quanto à proposta entre as várias 

empresas associadas nesta Associação 

Patronal! Por fim, não se comprometeu a 

apresentar nenhuma proposta na próxima 

reunião. No entanto mostrou-se disponível 

para continuar a Conciliação com o STAD. 

A outra Associação Patronal, a AESIRF, 

também não apresentou por escrito 

qualquer proposta. Contudo, expôs 

verbalmente comentários sobre algumas 

matérias (que parecem demonstrar alguma 

compreensão negocial) e comprometeu-se a 

apresentar, por escrito, uma proposta na 

próxima reunião de Conciliação. 

Apesar destas posições, as Associações 

Patronais continuam a afirmar que estão 

disponíveis para continuarem o processo de 

Conciliação com o STAD. Mas, a realidade 

concreta, é que não houve qualquer 

progressos nesta reunião - ZERO! 

 



Por parte do STAD, existe, como sempre existiu, 

uma total disponibilidade para negociar um CCT, 

mas um CCT com direitos e não um CCT que 

elimine ou reduza direitos importantes para os 

trabalhadores!  

O resultado desta reunião (ZERO!) confirma mais 

uma vez que a revisão do CCT/STAD está a ser 

extremamente complicado e longo unicamente por 

responsabilidade dos patrões! 

Conforme também já foi afirmado pelo STAD 

inúmeras vezes, este conflito existente no sector 

não é benéfico para nenhuma das partes – mas a 

sua responsabilidade é dos patrões! O STAD 

contínua disponível para negociar e encontrar uma 

solução para ultrapassar estas divergências, mas 

sempre com a firmeza de defender os direitos e os 

interesses da Classe Trabalhadora. 

É neste quadro muito complicado que temos estado 

a negociar e que no próximo dia 4 de Março no 

Ministério do Trabalho, vamos continuar a negociar 

a revisão do CCT/STAD. Até lá, A LUTA CONTÍNUA! 

Os trabalhadores e trabalhadoras do sector da 

Segurança Privada estão unidos na defesa de um 

CCT com direitos justos e aumentos salariais 

dignos e já demonstraram aos patrões que, sempre 

que é necessário, vão para a luta! 

A demonstração desta afirmação está na grande 

adesão dos trabalhadores à última GREVE 

NACIONAL realizada nos dia 23, 24, de Dezembro de 

2015, bem como na greve ao trabalho 

extraordinário, particularmente nos TVA´S, que 

continua a realizar-se e que continua a ter uma 

grande adesão dos trabalhadores!!! 

Com esta força dos trabalhadores, avisamos os 

patrões: desistam de arrastar o processo de revisão 

do CCT - não nos vão cansar ou vão desmobilizar 

as nossas justas reivindicações! Antes pelo 

contrário, isso torna-nos ainda mais fortes e 

decididos e, com a nossa união e força, caso seja 

necessário, convocaremos novas acções de lutas! 

Por isto, até à nova reunião de Conciliação de 

4.Março.2016, a nossa decisão mantêm-se firme 

porque  

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

 PROLONGAMENTO DA GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO 
 

É neste contexto de reforço da nossa UNIÃO, ORGANIZAÇÃO e LUTA em defesa da revisão 

justa do nosso CCT que, após auscultação aos trabalhadores, o STAD decidiu prolongar A 

GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EM DIAS 

FERIADOS (que terminava às 24 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016) até às 24 horas do dia 31 

de Março de 2016. Assim, já foi entregue às associações patronais um  

NOVO PRÉ – AVISO DE GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO  
E AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EM DIAS FERIADOS: 

DESDE AS 00:00H DO DIA 1.MARÇO.2016 ATÉ ÀS 24:00H DO DIA 31.MARÇO.2016 
 

A LUTA CONTINUA PELA REVISÃO JUSTA DO NOSSO CCT-  
VENCEREMOS! 
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