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 O VIGILANTE! 
BOLETIM DO STAD 

Sindicato dos Trabalhadores Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas 
- Filiado na CGTP-IN e FEPCES, em Portugal, e, internacionalmente, na UNI-GLOBAL e UNI-EUROPA -  

PARA OS TRABALHADORES DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA 
Com. nº 4/2017 – Lisboa, 14.Janeiro.2017  - Boletim nº. 2/2017  

 

Na reunião de negociações de 13-1-2017 ainda não se avançou nada. 

Marcada nova reunião para 20-1-2017! 
OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES SABEM MUITO 
BEM O QUE QUEREM: EXIGEM AOS PATRÕES NEGOCIAÇÕES SÉRIAS E 

RÁPIDAS, COM DIREITOS JUSTOS E SALÁRIOS DIGNOS! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
Realizou-se a primeira reunião de negociações após a GREVE NACIONAL de 31.Dez-1.Jan. e o seu relato é 

simples: nesta reunião, ainda não se avançou nada de concreto! 

Na reunião foi feita uma revisão do núcleo essencial das matérias em debate e existiu uma nova negociação das 

principais matérias contratuais, mas ainda não há conclusões, excepto que já ficou marcada uma nova reunião 

para o próximo dia 20-Jan.2017, próxima sexta-feira.  

Na reunião, o patronato, continuou intransigente e arrogantemente a recusar as principais reivindicações 

sindicais. Utilizou inúmeras vezes o seu principal argumento – a existência de trabalho não declarado por várias 

empresas do sector, que provoca Dumping Social, situação que (infelizmente!) é muito bem conhecida por todos 

os(as) trabalhadores(as)  – mas deu sinais que a nossa GREVE NACIONAL da passagem do ano deu resultado: a 

sua atitude foi diferente das anteriores reuniões.  

Porquê? Porque a nossa GREVE NACIONAL de final do ano foi muito significativa e teve muitas adesões! 

Os aumentos salariais, a entrada em vigor do CCT, os feriados e as folgas compensatórias pelo trabalho 

extraordinário realizado, foram as principais matérias que foram objecto de debate e negociação nesta reunião. 

O STAD, na reunião, continuou firmemente a negociar e a afirmar:   

OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES EXIGEM AOS PATRÕES: 
NEGOCIAÇÕES SÉRIAS E RÁPIDAS, COM DIREITOS JUSTOS E SALÁRIOS DIGNOS! 

Para concretizar estes justos objectivos, é necessário continuarmos, com a confiança habitual, a nossa acção de 

comunicação e esclarecimento, de união e organização junto aos trabalhadores. Esta é a única forma de 

conquistarmos uma revisão do Contrato Colectivo de Trabalho que sirva os interesses da Classe Trabalhadora!

È NECESSÁRIO CADA VEZ MAIS CONSCIÊNCIA, UNIÃO E  ORGANIZAÇÃO DA CLASSE 
TRABALHADORA E FORÇA SINDICAL DO STAD PARA SE VENCER ESTA “GUERRA”  

CONTRA  UM PATRONATO INTRANSIGENTE E ARROGANTE! 
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