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FILIADO: 
Em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL 

 

AOS TRABALHADORES TVA´S 
 da  

PROSEGUR 
 

GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO  
A NÍVEL NACIONAL  

Em dias normais de trabalho, a partir das 00h00  
do dia 22-06-2016 até às 24h00 do dia 31-07-2016 

CONTRA O EXCESSO  
DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO!  

 

COMPANHEIRO  
 

O STAD tem realizado, através do Dialogo Social, varias reuniões com a PROSEGUR para se 

tentar encontrar soluções para a resolução de várias situações laborais existentes nos 

Transportes de Valores. 

Nesta última reunião não foi possível chegar a um acordo sobre algumas matérias, 

nomeadamente em relação ao excesso de trabalho extraordinário. 

 

CAMARADA 
 

Desta forma, porque a PROSEGUR não solucionou o problema da sobrecarga de trabalho, os 

trabalhadores, reunidos em plenário, mandataram o STAD para convocar uma GREVE a nível 

racional ao trabalho extraordinário realizado em dias normais de trabalho. 

 

O objectivo desta GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO É SÓ UM: 
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CONTRA O EXCESSO  
DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO!  

 

De facto, a sobrecarga de trabalho extraordinário que os trabalhadores vigilantes TVAs 

realizam exigi-lhes um esforço sobre humano que se reflecte negativamente na vida pessoal, 

profissional e familiar de cada trabalhador!  

Os trabalhadores afirmam: 

“Temos todo o direito a uma conjugação entre a vida profissional e familiar – recusamos não 

termos uma vida pessoal e familiar normal devido ao excesso de trabalho extraordinário!” 

Os trabalhadores têm toda a razão – é necessário que a PROSEGUR resolva esta situação!  

Por isto, a única reivindicação destes trabalhadores é simples e directa – CONTRA O 

EXCESSO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO! 

 

COLEGA 
 

Entretanto, o STAD informa a Classe Trabalhadora que, nesta reunião entre o sindicato e a 

PROSEGUR, para além do trabalho extraordinário, foram tratas outras matérias, tais como:  

1. Horários de Trabalho;  

2. Serviços Mínimos / Greve;  

3. Repressões Registadas; 

4. Majoração;  

5. Igualdade e discriminação. 

As posições tomadas quer pela PROSEGUR, quer pelo STAD, sobre estas matérias, serão 

transmitidas nos plenários de trabalhadores que se irão realizar na empresa. 

 

STAD, O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 
SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA,  

O TEU SINDICATO – SINDICALIZA-TE! 
 

COM UNIÃO, ORGANIZAÇÃO E LUTA, NO STAD, 
PARA DEFENDERMOS OS NOSSOS DIREITOS E INTERESSES, VENCEREMOS! 

 

SAUDAÇÕES SINDICAIS  
A DIRECÇÃO NACIONAL 
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