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AOS TRABALHADORES TVA´S 
 da  

ESEGUR 
 

GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO  
E EM DIAS FERIADOS 

A NÍVEL NACIONAL  
A partir das 00h00 do dia 15-08-2016 até às 24h00 do dia 30-09-2016 

CONTRA O EXCESSO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO!  
 

 O STAD E A ESEGUR VÃO-SE REUNIR  
NO PRÓXIMO DIA 4 DE AGOSTO DE 2016 

 

COMPANHEIRO  
 

O STAD realizou varias reuniões de Diálogo Social com a ESEGUR, nas quais, para além das 

matérias em debate, foi colocado o excesso de trabalho extraordinário e o desgaste físico e psíquico 

que provoca na saúde dos trabalhadores e na vida pessoal e familiar de cada colega. 

Porém, a ESEGUR não solucionou esta situação, dando mesmo a entender que não lhe atribui 

qualquer importância. 

Porque, infelizmente, o problema persiste e, por isso, tem que ser solucionado, o STAD convoca uma  

GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E EM DIAS FERIADO  
A PARTIR DAS 00H00 DO DIA 15-08-2016 ATÉ ÀS 24H00 DO DIA 30-09-2016 

 

O OBJECTIVO DESTA GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO É SÓ UM: 

CONTRA O EXCESSO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO! 
POR HORÁRIOS DE TRABALHO NORMAIS – SEM 

SOBRECARGA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO! 

mailto:stad_nacional@stad.pt


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

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

profissional e familiar de cada trabalhador, repetimos! 

Temos todos 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 ESEGUR resolva esta situação!  

Por isto, a única reivindicação destes trabalhadores à ESEGUR é simples e directa:  

CONTRA O EXCESSO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO! 

COMPANHEIRO,  
 

Entretanto e como sempre, o STAD procura solucionar os problemas laborais através do Diálogo 

Social, sem recorrer ao conflito laboral. Esta é a estratégia sindical do STAD – o nosso objectivo é 

termos uma vida melhor! Se a conquistarmos sem luta, muito bem - se for necessário luta, lutaremos! 

Neste quadro, o STAD, quando apresentou o pré-aviso de greve à ESEGUR, apresentou uma 

sugestão de haver uma reunião de Diálogo Social entre as partes.  

Neste sentido, no próximo dia 4 de Agosto, o STAD vai reunir com a ESEGUR para tentar que a 

empresa resolva este problema que afecta profundamente as condições de trabalho e de vida dos 

trabalhadores. Imediatamente após esta reunião, através de um comunicado, a Direcção Nacional 

informará quais as posições tomadas pela ESEGUR sobre a matéria, comunicado este que será 

distribuído nos locais de trabalho e afixado no site do STAD. 

CAMARADA, 

Todos em luta pelas nossas condições de trabalho!  

Todos em luta para exigirmos à ESEGUR respeito pela nossa vida pessoal e familiar – porque, com a 

sobrecarga de trabalho extraordinário que fazemos, não temos uma nem outra! 

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 PROTEGERMOS 
OS NOSSOS INTERESSES - VENCEREMOS! 

 

SAUDAÇÕES SINDICAIS  
A DIRECÇÃO NACIONAL 

Comunicado nº.93/2016 - Lisboa, 2-8-2016                                                                                                

 


