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27.OUTUBRO – 24 HORAS DE GREVE NACIONAL 

MANIFESTAÇÃO NACIONAL EM LISBOA 
Greve ao trabalho extraordinário entre o dia 22.Out. até ao dia 6.Nov. 

DIA 27, FAZES GREVE, NÃO TRABALHAS E VAIS À MANIF.!  
UNIDOS, VAMOS À LUTA PELOS NOSSOS INTERESSES! 

 

No dia 27 de Outubro, quinta-feira, os trabalhadores e trabalhadoras do Sector da 

Vigilância Privada vão novamente à luta!  

O nosso objectivo é claro – defendermos o Contrato Colectivo de Trabalho (CCT/STAD) e 

conquistarmos a melhoria dos direitos existentes e um aumento digno de salários!  

No dia 27 de Outubro vamos continuar a combater a estratégia patronal de tentar fazer 

caducar o nosso CCT e impor a eliminação de direitos – vamos exigir a revisão rápida e 

séria do nosso CCT, com direitos justos e aumentos dignos! 

Dia 27 vamos à luta, em união, com consciência e dignidade,  
 

PARA: CONTRA: 
 Fazermos rapidamente a revisão séria do 

CCT/STAD; 

 Mantermos, consequentemente, os direitos 
existentes no CCT/STAD; 

 Concretamente – entre outros, manter a 
percentagem do trabalho extraordinário; as 
folgas compensatórias; o trabalho em feriados; 

 Melhorarmos o texto do CCT/STAD, em várias 
cláusulas, para defendermos melhor os 
trabalhadores, ex, a subida de um nível dos 
Trabalhadores V. Aeroportuários; 

 Termos um aumento justo (médio) de 5.5%. 

 O CCT dos patrões, com a consequente perda 
de importantíssimos direitos; 

 Concretamente – entre outros, a possibilidade 
de fazer caducar o CCT; o banco de horas; o 
pagamento a “singelo” do trabalho 
extraordinário feito em banco de horas; a taxa 
única (40%) para o trabalho extraordinário; o 
roubo das folgas compensatórias; o roubo 
(aos trabalhadores mais antigos) do trabalho 
nocturno; o fim da majoração de férias; 

 Um aumento miserável de 1.5%. 

 

Estes objectivos do STAD (e de outros sindicatos da CGTP-IN) integram-se num longo processo que já tem 

cinco anos em que nunca vergámos nem desistimos, pelo contrário, resistimos e lutámos, sempre!  

Recordamos que: 



 Desde 2012 que andamos a fazer a revisão do CCT – e, até agora, ainda não conseguimos fazê-la porque 

os patrões têm tido a estratégia de tentar fazer caducar o CCT, e isso jamais aceitaremos; 

 Nestes cinco anos, não tivemos aumentos – o nosso salário actual é de 2011 e, como todos os anos 

existe inflação, estamos a perder poder compra; 

 Neste período de tempo, temos lutado continuamente pelos nossos direitos – e temos combatido, de 

todas as formas, o patronato que não cumpre os que temos no CCT ou existem no Código Trabalho;   

 Durante todos estes cinco anos, temos lutado fortemente – só no ano de 2015 fizemos duas GREVES 

NACIONAIS, a primeira em Março e a segunda em Dezembro e, já neste ano de 2016, fizemos em 27 de 

Agosto, a GREVE DOS AEROPORTOS, além de várias outras lutas, como a greve ao trabalho 

extraordinário nos TRANSPORTES DE VALORES ou lutas em várias empresas, como na STRONG, em 

tribunal, pelo pagamento do trabalho nocturno!  

 A luta é necessária! 

A luta de 27 de Outubro é absolutamente necessária 

– é a única forma de defendermos os nossos 

interesses! Como já demonstrámos tantas vezes, 

vamos, certamente, vencer! Não sabemos quanto 

tempo vamos demorar até alcançarmos a vitória 

que merecemos mas sabemos uma coisa - jamais 

desistiremos porque sabemos que temos razão e os 

patrões, NÂO! VENCEREMOS! 

 A nossa consciência, união e organização é fundamental! 

A nossa luta é possível!  

Cada trabalhador e trabalhadora, seja da estática, 

dos transportes de valores, dos aeroportos, dos 

alarmes, dos escritórios ou de outras categorias 

profissionais podem ter uma certeza – com a 

CONSCIÊNCIA que a Classe trabalhadora está a 

passar mal mas pode transformar a sua situação; 

com a UNIÃO de todos e todas em volta dos seus 

legítimos interesses; com a ORGANIZAÇÃO que o 

STAD representa, estruturando, informando e 

mobilizando a Classe (condições fundamentais para 

que a LUTA se realize), VENCEREMOS!  

Cada Colega tem um dever: confiar em si mesmo e 

empenhar-se na ACÇÂO mas, igualmente, acreditar 

nas potencialidades da UNIÂO e LUTA da nossa 

Classe – esta é a nossa FORÇA SINDICAL! 

 Dia 27, fazes greve, não trabalhas e vais à manif.!  

Na tua agenda, no dia 27 de Outubro, escreve: 

GREVE NACIONAL – NÃO TRABALHO – VOU Á 

MANIF.! E tens que falar com os/as colegas para, 

UNIDOS, se organizarem e participarem na MANIF. 

Organizar a tua vida pessoal e familiar – a tua 

família, se puder, também pode participar na 

MANIF! Assim, com cada um(a) a contribuir com o 

seu empenhamento pessoal, VENCEREMOS! 

27.OUTUBRO – 24 HORAS DE GREVE NACIONAL!  
- MANIFESTAÇÃO NACIONAL EM LISBOA –  

 

STAD - Proprietário, Sede Nacional, Redacção, Composição e Impressão na Rua de São Paulo Nº 12 -1º - Lisboa 
Tef.: 213475596/99 – Fax: - 213475590 - Email: stad_nacional@stad.pt – Site - WWW.STAD.PT 

mailto:stad_nacional@stad.pt


 


