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SINDICATO DOS TRABALHADORES 
 

de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas,  e 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

(Antigo Sindicato dos Contínuos e Porteiros, fundado em 1/11/41) STAD 
SEDE NACIONAL: Rua de S. Paulo, Nº 12 -1º -1200-428 LISBOA - Tlfs: 21-3463756  21-3475596/9 / Fax: 21-3475590 

Correio-Email - stad_nacional@stad.pt  Página www.stad.pt 
 

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

 

A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS 

VOTOS DE  

FELIZ NATAL E EXCELENTE ANO NOVO 2017 
 

DEVIDO Às LUTAS EM CURSO, NÃO SE REALIZA EM DEZEMBRO  
A TRADICIOONAL REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS - 
IMPORTANTES INFORMAÇÕES SOBRE ACÇÕES E LUTAS SINDICAIS 

 

CONVOCATÓRIA DA RNDS DE JANEIRO/2017 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!! 
CAMARADA 

Estamos a chegar ao final do ano de 2016 e a Direcção Nacional dirige a todos os/as dirigentes e delegados e 

delegadas sindicais e às suas famílias os seus mais sinceros votos de  

FELIZ NATAL E EXCELENTE ANO NOVO DE 2017 

Esta forma de endereçar BOAS FESTAS a todos /as é devido a que, contrariamente à tradição do STAD, não é 

possível realizar a habitual Reunião Nacional de Delegados Sindicais (descentralizada por delegações) de 

confraternização neste mês de Dezembro. 

A razão é clara – o STAD tem estado envolvido totalmente em inúmeras acções e lutas durante o mês de 

Dezembro. 

CAMARADA 

IMPORTANTES INFORMAÇÕES SOBRE ACÇÕES E LUTAS SINDICAIS 

Concretamente, referimo-nos, muito em especial, mas não somente, à da revisão do CCT da Vigilância Privada 

e, em particular, à  

 GREVE NACIONAL do sector convocada para os próximos dias 31.Dezembro – 1.Janeiro  

Efectivamente, depois de quatro reuniões de negociações com as associações patronais e porque, mais uma 

vez, os patrões começaram a arrastar as negociações, sem apresentarem uma real vontade de se concluir o 

processo de reviso do CCT antes do final do ano, foi convocada esta forma de luta para todos os 

trabalhadores vigilantes, excepto para os dos Transportes de Valores. Para combater este comportamento dos 
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patrões e exigir um acordo sério e rápido, com salários dignos e direitos justos, da revisão do CCT, e no 

seguimento da nossa histórica luta de 27 de Outubro, o STAD convocou esta GREVE NACIONAL, cujos 

comunicados vão em anexo para que distribuas aos camaradas vigilantes do teu local de trabalho.  

TODOS SOLIDÁRIOS COM A GREVE NACIONAL DA VIGILÂNCIA PRIVADA! 

Porquê que esta luta não se estende aos camaradas Vigilantes de Transportes de Valores? Porque foi 

acordado com as empresas PROSEGUR, ESEGUR e LOOMIS, um  

 Importante Acordo sobre um Caderno Reivindicativo dos Vigilantes de Transportes de Valores 

Este Caderno Reivindicativo dos Vigilantes TVAs, apresentado a estas empresas através do STAD devido ao 

arrastar inaceitável feito pelas associações patronais do processo de revisão do CCT da Vigilância Privada, foi 

negociado de forma séria e rápida com estas empresas até 30 de Novembro e assinado em 22 de Dezembro. 

Este Acordo, cujas matérias específicas serão incluídas no próprio CCT da Vigilância Privada, é uma 

importante aquisição dos trabalhadores Vigilantes TVAs porque os aumentos salariais e outros direitos 

laborais específicos vão ao encontro das aspirações e necessidades da Classe Trabalhadora.  

Este Acordo dos Vigilantes TVAs representa, na prática, duas importantíssimas questões: (i) que a UNIÃO, 

ORGANIZAÇÃO e espírito de LUTA da Classe Trabalhadora e o reforço do STAD é a chave fundamental para se 

conquistar a melhoria dos nossos salários e direitos laborais; (ii) que o STAD, quando afirma e repete milhares 

de vezes que exige aos patrões negociações sérias e rápidas para se acordar a revisão do CCT da Vigilância 

Privada, fala verdade! Ou seja, são os patrões os únicos responsáveis por ainda não ter existido a revisão do 

CCT da Vigilância Privada!!!  

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA!!! 

 Luta dos trabalhadores vigilantes da Prestibel na Câmara Municipal da Amadora 

No final de Novembro, estes trabalhadores sindicalizados, muitos dos quais aderiram à greve nacional do 

Sector em 27 de Outubro, receberam verbalmente uma ordem de transferência de local de trabalho. Esta 

absoluta violação dos direitos constitucionais, levou a que esta ordem ilegal e ilegítima, tivesse sido recusada 

correctamente pelos trabalhadores que, desde essa data, porque a empresa recusa quer solucionar o 

problema quer o diálogo social com o STAD, desde essa data encontram-se na sede da Câmara Municipal da 

Amadora à espera de verem a sua situação resolvida. Até agora, tal não sucedeu, por isto,  

A LUTA CONTINUA, ATÉ À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 Greve dos trabalhadores de Limpeza Industrial na VADECA / STCP – Porto 

No dia 9 de Dezembro, estes trabalhadores e trabalhadores estiveram, uma vez mais e depois de várias outras 

que têm feito ao longo deste ano, em greve pela reivindicação de aumento de subsidio de alimentação. A greve 

teve uma adesão de cerca de 90% e, porque ainda não houve acordo com a empresa,  

 

A LUTA CONTINUA!! 
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 Greve e concentaração dos trabalhadores de Limpeza Industrial da EUROMEX / FEUP – Porto 

Também no dia 9 de Dezembro, estes trabalhadores e trabalhadores estiveram em greve e concentração no 

local de trabalho contra o assédio moral feito no local de trabalho com a complacência da empresa. A luta teve 

uma grande adesão e a empresa, neste momento, parece estar em via da resolução do problema – veremos!  

A LUTA CONTINUA, ATÉ À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA! 

 Greve dos trabalhadores de Limpeza Industrial da “A.J.II /CP-CONTUMIL – Porto 

Pelo cumprimento do Acordo existente neste local de trabalho para o subsidio de transporte e pelo aumento 

do subsidio de alimentação, os trabalhadores e trabalhadores deste local de trabalho estiveram em greve no 

dia 23 de Dezembro, com uma adesão de 95%. Porque a empresa não demonstra qualquer abertura negocial,  

A LUTA CONTINUA! 

 Greve dos trabalhadores de Limpeza Industrial da “ANTÓNIO CUNHA / SMTUC – Coimbra 

Esta empresa não paga os salários no final do mês aos trabalhadores – inclusive, neste mês de Dezembro, já 

têm dois meses de atraso de salários e mais o subsídio de Natal. Por isto, e em continuação das várias lutas 

que têm realizado durante todo o ano pelo mesmo motivo, estes trabalhadores realizaram, durante o mês de 

Novembro, cerca de quinze dias de greve. Porque a situação, infelizmente, contínua, 

A LUTA CONTINUA, ATÉ À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA! 

 Greve dos trabalhadores de Limpeza Industrial da IBERLIM / HOSPITAL Curry Cabral – Lisboa 

No dia 9 de Dezembro, estes trabalhadores e trabalhadores estiveram em greve pelo cumprimento do Acordo 

de Condições Especificas de Trabalho deste Local de Trabalho, concretamente, pela actualização do Subsidio 

de Transporte e de Alimentação e a sua aplicação a todos os trabalhadores, sem discriminação. A greve teve 

uma adesão de cerca de 80% e esperamos que, em breve, a IBERLIM, resolva o problema. Se a IBERLIM, não 

estiver nesta disposição,  

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 

 Acção dos trabalhadores de Limpeza Industrial da IBERLIM /CASINO ESTORIL – Lisboa 

Estes trabalhadores e trabalhadores tinham uma greve convocada para os passados dias 1 e 8 de Dezembro 

para reivindicarem à IBERLIM o pagamento do trabalho extraordinário feito em dia feriado de acordo com o 

CCT da Limpeza Industrial/STAD. Nas vésperas da greve, a IBERLIM reuniu com o STAD e solucionou a 

situação, não se tendo realizado a greve. Isto representa que  

 VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA!!! 

 Greve dos trabalhadores de Limpeza Industrial da IBERLIM / HOSPITAL de Tomar - Tomar 

 

Também as trabalhadoras deste local de trabalho tinham uma greve convocada para os passados dias 12 e 13 

de Novembro para reivindicarem à IBERLIM o pagamento do trabalho extraordinário feito em dia feriado de 

acordo com o CCT da Limpeza Industrial/STAD. Nas vésperas da greve, a IBERLIM reuniu com o STAD e 

solucionou a situação, não se tendo realizado a greve. Isto representa que  

 

 VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA!!! 
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CAMARADA 

É neste quadro de intensas e duríssimas acções e lutas sindicais, com várias vitórias, que a Direcção Nacional 

faz a presente    

CONVOCATÓRIA DA RNDS DE JANEIRO/2017 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 

que se vai realizar neste mês de Janeiro/2017 nas seguintes Delegações, locais e datas   
 

D E L E G A Ç Ã O – DATA - LOCAL  

DELEGAÇÃO DIA LOCAL 

Regional do  
Porto 

4 - Jan.- 2017 
Quarta-feira 

Delegação Regional STAD    
Praça Carlos Alberto, nº. 123, sala 35, Porto 

Regional de  
Coimbra 

4 - Jan.- 2017 
Quarta-feira 

Delegação Regional STAD    
Avª. Fernão de Magalhães, 24, 2º -  3000 - Coimbra 

Regional de  
Setúbal 

4 - Jan.- 2017 
Quarta-feira 

Delegação Regional STAD    
Largo da Misericórdia nº 46-2º - Setúbal 

Local da 
R. A. Madeira 

A informar  
brevemente 

Sindicato dos Cabeleireiros 
Rua Dr. Fernão D´Ornelas, nº 6, 2º - Funchal 

Regional de  
Lisboa 

5 – Jan. - 2017 
Quinta-feira 

Sede Nacional do STAD  
Rua de S. Paulo nº 12 -  1º Lisboa 

Local da 
R. A. Açores 

A informar  
brevemente 

União Sindicatos de Ponta Delgada  
Rua do Peru, 101 - Ponta Delgada 

HORÁRIOS DE TODAS AS REUNIÕES - das 09.30H ÀS 17.00H 
CAMARADA 

Como já é tradição no nosso sindicato, nesta reunião vamos realizar a  

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS DIRIGENTES, DELEGADOS E TRABALHADORES SINDICAIS 

CAMARADA 

Vivemos um momento político – social em que a UNIÃO, RGANIZAÇÃO, LUTA E SOLIDARIEDADE é cada vez 

mais necessária! A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL é mais um contributo para reforçar este sentimento 

fraternal que integra os princípios sindicais pelos quais realizamos a nossa militância e acção sindical. 

Cada camarada deverá contribuir = trazer para a CONFRATERNIZAÇÃO 

 Uma prenda (no valor aproximado de 5 euros);  

 As companheiras mulheres um pequeno doce; 

 Os companheiros homens uma bebida. 

Devido a esta confraternização de Natal, tendo MUITA ATENÇÃO AOS HORÁRIOS, haverá a seguinte  

ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA REUNIÃO: 

 Durante a manhã, participação na RNDS;  

 Almoço conjunto 

 Durante a tarde, participação na Confraternização de Natal. 

Organiza a tua vida, seja profissional seja pessoal, para participares nesta RNDS (descentralizada). 

PARTICIPA NA REUNIÃO E NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL - CONTAMOS CONTIGO!!! 
 

SAUDAÇÕES SINDICAIS 
Comunicado nº. 140/2016 – Lisboa – 23.DEZ.2016                                                                              A DIRECÇÃO NACIONAL 


