
 

FOI APROVADA A PROPOSTA  
DA DIRECÇÃO NACIONAL AO 

 PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES – PNT 
A LUTA CONTINUA PELO NOSSO CCT – UNIDOS, 

VENCEREMOS!  
COLEGA 

Como sabemos, o STAD convocou um PNT – Plenário Nacional de Trabalhadores (descentralizado em sessões 

regionais e empresas), que se realizou nos meses de Junho e Julho de 2016, para prepararmos a próxima luta pela 

revisão do nosso CCT e contra a tentativa dos patrões em o fazer caducar!  

A Direcção Nacional apresentou ao PNT uma proposta de LUTA e os trabalhadores presentes aprovaram-na por 

maioria absoluta!  

Assim, a Direcção Nacional ficou mandatada para organizar a continuação da luta em defesa do nosso CCT. 

Recordamos a proposta apresentada pela Direcção Nacional aprovada pelo PNT de 

ORIENTAÇÕES PARA A INTERVENÇÃO E LUTA SINDICAL PARA A REVISÃO DO NOSSO CCT: 

1. Que se reafirme a importância da manifestação do CCT do sector, única forma de defender 

os interesses da Classe Trabalhadora e de existir regulação no sector; 

2. Que se exija ao Patronato uma negociação seria, traduzida concretamente: 

a) A manutenção dos direitos justos contratuais actualmente existentes; 

b) Um aumento de salário digno; 

3. Que a Classe Trabalhadora apoia a estratégia sindical do STAD de continuar a exigir ao 

patronato a revisão seria no nosso CCT, com direitos justos e salários dignos e dá-lhe um 

mandato de confiança para continuar a mesma linha de intervenção na revisão do CCT mas 

também para convocar acções de luta, inclusive a convocação de uma nova GREVE 

NACIONAL, quando for considerado mais conveniente. 

A LUTA PELO NOSSO CCT CONTINUA – UNIDOS, VENCEREMOS!  
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COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

A ofensiva obcecada dos patrões de tentarem por todos os meios eliminar o CCT/STAD ficou mais uma vez 

demonstrado com a entrega do pedido de caducidade do nosso CCT no dia 13 de Maio no Ministério do Trabalho!  

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, os 

patrões é que querem que o CCT/STAD caduque porque este tem direitos muito importantes para a Classe 

Trabalhadora que eles querem eliminar para que não existam direitos no nosso sector!! 

Será que os patrões ainda não perceberam que os trabalhadores não vão permitir que lhes roubem os seus 

direitos? Se pensam que vamos desistir e nos vão vencer pelo cansaço, estão muito enganados! 

EXIGIMOS NEGOCIAÇÕES SÉRIAS, DIREITOS JUSTOS E AUMENTOS DIGNOS! 

AMIGO E AMIGA 

Após o mandato de confiança dado pelos trabalhadores à Direcção Nacional, vamos agora preparar a melhor 

estratégia de acção e luta sindical para defendermos o nosso CCT e derrotarmos o terrorismo social dos patrões!  

O STAD EM BREVE INFORMARÁ A CLASSE TRABALHADORA QUAIS AS FORMAS DE LUTAS QUE IREMOS 

REALIZAR E EM QUE DATAS AS IREMOS FAZER!  

COM UNIDADE, ORGANIZAÇÃO E LUTA, NO STAD,  
PARA DEFENDERMOS O NOSSO CCT! - VENCEREMOS! 

CAMARADA  

Os trabalhadores não só querem como exigem um Contrato Colectivo de Trabalho com direitos – e estão 

disponíveis para utilizarem todas as formas de luta possíveis, e são mesmo todas as formas de luta possíveis!!!  

Ou os patrões entendem de uma vez por todas que não iremos permitir que continuem com este jogo do empurra, 

e rapidamente se chega a um entendimento para uma revisão seria e rápida do CCT, ou iremos endurecer as 

nossas formas de luta!  

Na vida, por vezes, temos que nos sacrificar e lutar em determinadas alturas para mais tarde podermos ter 

melhores condições de vida. Infelizmente, é esta a realidade que temos hoje no nosso sector - os patrões querem 

destruir o nosso CCT que tem direitos muito importantes para a Classe Trabalhadora e nós jamais aceitaremos 

isso! Mas dizer que não aceitamos não chega - temos que nos sacrificar e lutar para mantermos o nosso CCT, 

temos que nos sacrificar e lutar pela nossa dignidade, temos que nos sacrificar e lutar para que os patrões nos 

respeitem! 

É importante relembrar que sempre foi através das lutas e sacrifícios que se conquistaram os direitos que hoje 

temos no nosso CCT - agora temos que fazer o mesmo para que não nos roubem o que já conquistámos.  

Nós, Classe Trabalhadora, já demonstrámos que, quando é necessário, unimo-nos e organizamo-nos para a luta, 

como foi a GREVE NACIONAL nos dias 26 e 27 de Março e 23 e 24 de Dezembro de 2015!  

Já demonstrámos no passado a nossa força aos patrões – e vamos fazer o mesmo no futuro! 

 TODOS UNIDOS E ORGANIZADOS NO STAD PARA DERROTAR O 
TERRORISMO SOCIAL DOS PATRÕES!  
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