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GRANDE LUTA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS NO PASSADO DIA 27! 

 

MAIS UMA VEZ SE PROVA QUE  
 

É POSSÍVEL LUTAR NO NOSSO SECTOR: 

– VAMOS À LUTA! 
 

 EXIGIMOS A REVISÃO SÉRIA E RÁPIDA DO NOSSO CCT!  

 REIVINDICAMOS DIREITOS JUSTOS E SALÁRIOS DIGNOS! 

A LUTA CONTINUA- VENCEREMOS!  
 

Desde o último boletim O VIGILANTE, nº 9/2016, de 14-5-2016, e em continuação da 
exigência permanente de aplicação dos direitos dos trabalhadores, o STAD tem 
continuado a mobilizar e a organizar a LUTA da Classe Trabalhadora contra as 
empresas da Vigilância Privada e contra as associações patronais – sempre com o 
mesmo objectivo: pela aplicação dos direitos dos trabalhadores e pela revisão 
séria e rápida do nosso Contrato Colectivo de Trabalho! È o relato destas lutas que 
seguidamente vamos fazer com a certeza absoluta que A LUTA CONTINUA! 

 

 O STAD SAÚDA OS TRABALHADORES EM LUTA – EM ESPECIAL, OS(AS)  
AEROPORTUÁRIOS(AS)! 

 

A luta da Classe que mais impacto mediático teve 

foi a greve e concentrações dos(as) 

trabalhadores(as) vigilantes aeroportuários(as) dos 

aeroportos, especialmente a do Aeroporto de 

Lisboa, que se realizou no passado dia 27 de 

Agosto! A CONSCIÊNCIA, UNIÃO, ORGANIZAÇÃO e 

ESPIRITO DE LUTA destes trabalhadores tem que 

ser devidamente registada e saudada porque 

demonstra, mais uma vez, que é possível lutar no 

nosso sector, ao contrário do que, por vezes, se 

afirma!  

A determinação destes trabalhadores e 

trabalhadoras levaram a que as empresas 

PROSEGUR e SECURITAS tivessem tido uma 

grande derrota – nunca estas empresas pensaram 

que esta greve tivesse o resultado que teve! 



O objectivo desta greve foi a de se continuar a lutar 

pela revisão séria e rápida do CCT/STAD, com 

direitos justos e salários dignos, e foi feita na 

continuação das duas GREVES NACIONAIS do 

nosso Sector realizadas em 2015, uma em Março e 

outra em Dezembro, em conjunto com uma outro 

sindicato.  

Também merece um destaque especial a luta 

realizada em Junho dos trabalhadores da empresa 

GRUPO 8 no cliente INFRESTRUTURAS DE 

PORTUGAL – I.P. com o objectivo de se cumprir a 

norma “TRANSMISSÃO DE ESTABELECIMENTO” 

(Cláusula 13ª. do CCT/STAD), ou seja, para que os 

trabalhadores passassem com todos os direitos, 

especialmente a antiguidade e a efectividade, do 

GRUPO 8, que perdeu a empreitada, para a 

STRONG, que a ganhou. Esta luta, que se 

concretizou com a realização de duas 

concentrações em Junho, uma na sede do cliente 

INFRESTRUTURAS DE PORTUGAL – I.P. e outra na 

Secretaria de Estado das Infraestruturas, a tutela 

desta empresa publica, foi coroada de êxito porque 

cerca de 350 (trezentos e cinquenta) trabalhadores 

passaram com todos os seus direitos!  

Mais uma vez se prova que  

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA! 

 A LUTA É NECESSÁRIA – É A ÚNICA FORMA DE VENCER O PATRONATO! 

È claro que a LUTA é difícil e complexa e exige tanta 

consciência e espírito de luta como UNIÂO e 

ORGANIZAÇÃO, mas que é possível, é!  

Claro que é inevitável coragem para enfrentar a 

precariedade, a chantagem e o assédio moral das 

empresas – mas a luta é necessária porque é a 

única forma de vencer o patronato! As empresas 

pensam que têm os trabalhadores e as 

trabalhadoras “na mão”, usando e abusando dos 

contratos a prazo, com tanta intimidação e violação 

de direitos que fazem – mas enganam-se!  

A Classe Trabalhadora sabe que tem razão e que os 

patrões têm muito medo – por isso fazem tantas 

malfeitorias para os amedrontar!  

A LUTA é o caminho -  nos aeroportos e nas 

INFRESTRUTURAS DE PORTUGAL – I.P. a Classe 

Trabalhadora provou que, com UNIÃO e 

ORGANIZAÇÃO, NO STAD, VENCEREMOS! 

 

 O STAD CONVOCA A CLASSE PARA A LUTA PELO CCT/STAD!

O STAD convoca os trabalhadores e trabalhadoras 

vigilantes do Sector da Vigilância Privada para, com 

UNIÂO e ORGANIZAÇÃO realizarmos a LUTA 

necessária para defendermos os nossos direitos e o 

direito que temos em ter uma vida melhor – ou seja, 

fazermos a revisão séria e rápida do nosso 

CCT/STAD! Somente a dignidade e LUTA de quem 

trabalha vencerá a má-fé patronal! Não há duvidas 

que este é o único caminho que temos para 

proteger os nossos direitos e fazermos a revisão do 

nosso CCT! Vamos fazer todas as formas de luta, 

incluindo uma nova GREVE NACIONAL 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 nos aeroportos e nas 

INFRESTRUTURAS DE PORTUGAL – I.P, e 

vencemos! È o que faremos em todas as empresas 

e, principalmente, no sector – e VENCEREMOS!  
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