
 

Informação de ultima hora – no dia 13.Maio, no Ministério Trabalho, 

OS PATRÕES ENTREGARAM O PEDIDO  
DE CADUCIDADE DO NOSSO CCT! 

 O STAD DENUNCIA A TOTAL MÁ-FÉ DOS PATRÕES! 

 O STAD REAFIRMA QUE O NOSSO CCT CONTINUA EM VIGOR! 

 O STAD APELA QUE A CLASSE TRABALHADORA NÃO SE DEIXE INTIMIDAR 
OU CEDA ÀS CHANTAGENS DOS PATRÕES! 

 O STAD CONVOCA OS TRABALHADORES PARA A LUTA! 

A LUTA CONTINUA- VENCEREMOS!  
 EXIGIMOS A REVISÃO SÉRIA DO NOSSO CCT!  

 REIVINDICAMOS DIREITOS JUSTOS E SALÁRIOS DIGNOS! 

 VALE A PENA LUTAR  - NA STRONG, OS TRABALHADORES E O STAD 
GANHARAM O PROCESSO DAS HORAS NOTURNAS! 

 
Na continuação da informação prestada no boletim O VIGILANTE nº. 8/2016, de 7.Maio.2016, o STAD 

informa a Classe Trabalhadora que recebeu no dia 12.Maio um email do Ministério do Trabalho com 

a indicação que as duas associações patronais, a AESIRF e a AES, tinham acabado de entregar nos 

seus serviços um pedido de caducidade do nosso CCT! 

 O STAD DENUNCIA A TOTAL MÁ-FÉ DOS PATRÕES! 

Após cerca de quatro anos e meio de negociações 

para a revisão do CCT, em que, no último ano e 

meio se realizaram 22 (vinte e duas) reuniões de 

Conciliação no Ministério do Trabalho, o patronato, 

por fim, mostrou a sua verdadeira face e apresentou 

o seu objectivo estratégico – apresentou o pedido 

de caducidade do CCT/STAD! 

Se nas últimas quatro reuniões parecia que 

poderíamos ter uma revisão séria do nosso CCT 

(devido a uma mudança de atitude negocial das 

associações patronais), na última, no dia 6.Maio, 

como o STAD informou, o patronato já tinha 

mostrado o seu lado mais negro, quando rompeu as 

negociações e acabou a Conciliação! Agora, 

passados poucos dias, os patrões finalmente 

“abriram o livro” totalmente e mostraram 

verdadeiramente “os dentes” – querem acabar com 

o CCT/STAD!  

            O VIGILANTE 
BOLETIM DO STAD 

Sindicato dos Trabalhadores Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas 
- Filiado na CGTP-IN e FEPCES, em Portugal, e, internacionalmente, na UNI-GLOBAL e UNI-EUROPA – 

PARA OS TRABALHADORES SO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA 
Com nº 52/2016 – Lisboa, 14-Maio-2016 – Boletim nº 9/2016 



Esta estratégia patronal tem uma única designação: 

total DESTRUIÇÃO e completa MÁ-FÉ!  

Assim, mais uma vez, se provou que quem sempre 

quis negociar foi o STAD e quem nunca quis 

negociar nada e andou malevolamente durante anos 

a “fazer de conta” foram os patrões – por isto, não 

se conseguiu acabar a revisão do CCT nos últimos 

quatro anos e meio! O que os patrões sempre 

quiseram foi acabar com o CCT/STAD – este foi 

sempre o seu objectivo, como o STAD sempre 

afirmou. Mas o STAD tinha de fazer a sua função, 

que foi sempre ter vontade negocial! 

 O STAD REAFIRMA QUE O NOSSO CCT CONTINUA EM VIGOR!   

O STAD repete o que tem afirmado nos últimos anos - O CCT/STAD CONTINUA EM VIGOR E NÃO VAI 

CADUCAR! E os patrões querem fazer caducar o CCT/STAD por uma única razão - porque ele tem direitos que 

servem os trabalhadores e trabalhadoras. Esta é a verdadeira razão da “sanha” dos patrões contra o CCT/STAD! 

Mas, MUITA ATENÇÃO!, o que se passou agora foi a entrega do pedido de caducidade no Ministério do 

Trabalho. Este pedido NÂO significa que o CCT/STAD caduca imediatamente mas sim que se abre um novo 

processo sobre esta matéria. Ou seja, “muita água ainda vai correr debaixo das pontes”! 

O STAD recorda que, no Sector das Limpezas Industriais, os patrões desde 2004 que andam a tentar o mesmo 

e, até hoje, ainda não conseguiram a caducidade do CCT/STAD! Mais ainda – existem vários Acórdãos recentes 

do Tribunal da Relação de Lisboa que afirmam que o CCT/STAD continua em vigor! 

Ou seja, em síntese – o patronato finalmente desmascarou-se, apresentou o pedido de caducidade, abre-se um 

processo novo mas, entretanto, o CCT continua em vigor e …/… A LUTA CONTINUA!  

Porém, o STAD repete que não esconde à Classe Trabalhadora que a actual situação é muito complexa e difícil 

– mas, com CONFIANÇA, UNIÃO, ORGANIZAÇÃO e vontade de LUTA, estamos sinceramente convencidos que 

os patrões serão derrotados na sua estratégia e que os trabalhadores vencerão! 

 O STAD APELA QUE A CLASSE TRABALHADORA NÃO SE DEIXE INTIMIDAR OU CEDA 
ÀS CHANTAGENS DOS PATRÕES! 

Porém, nos próximos dias e semanas, certamente vais haver, na generalidade das empresas, uma grande 
campanha de intoxicação, intimidação e chantagem junto dos trabalhadores com a falsa informação que o 
CCT/STAD caducou e que, por isso, os trabalhadores devem escolher o CCT dos patrões (assinado pela 
FETESE). O STAD apela que ninguém se deixe intimidar ou ceda às chantagens patronais – que ninguém assine 
nenhum papel ou declaração entregue pela empresa a escolher o CCT dos patrões – o CCT da Classe 
trabalhadora é o CCT/STAD! A luta é de todos e para todos mas começa em cada um(a) – coragem, colega, você 
não está sozinho(a), isolado(a), consigo estão milhares de trabalhadores e trabalhadoras unidos e organizados 
no STAD!  

 O STAD CONVOCA OS TRABALHADORES PARA A LUTA – VALE A PENA LUTAR! 
Não há dúvidas: agora, a intervenção, a acção e a luta da Classe Trabalhadora vai recomeçar em força!  
O STAD convoca os trabalhadores e trabalhadoras vigilantes do Sector da Vigilância Privada para, com 
UNIÂO, ORGANIZAÇÃO e LUTA, defendermos os nossos direitos e o direito que temos em ter uma vida 
melhor! Contra a má-fé patronal, a dignidade e LUTA de quem trabalha – não há duvidas que este é o 
único caminho que temos para proteger os nossos direitos e defender a revisão do nosso CCT! Agora, 
vamos fazer todas as formas de luta para defender os nossos interesses – não vamos descansar nem 
dar descanso a quem pretende destruir os nossos direitos e salários e esmagar a nossa dignidade!  
Foi o que fizemos na STRONG com as horas noturnas, e vencemos! – é o que faremos em todas as 
empresas e no sector – e VENCEREMOS! VALE A PENA LUTAR - A LUTA CONTINUA! 
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