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

NOTA AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

CONCENTRAÇÃO NACIONAL de  
DENÚNCIA e PROTESTO 

EMPRESA DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTIBEL 
 CONTRA A VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE E AS PRÁTICAS DE ASSÉDIO MORAL NA EMPRESA! 

 PELOS DIREITOS LABORAIS, A LIBERDADE SINDICAL E O DIÁLOGO SOCIAL! 

 EM SOLIDARIEDADE COM OS COLEGAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA TRANSFERIDOS 
ILEGALMENTE! 

 

DIA 29.MARÇO.2017 – 4ª. FEIRA 
LOCAL – Sede da PRESTIBEL – Avenida da Torre de Belém, nº.24 

HORÁRIO - das 10.00 horas às 14:00 horas 

COM A PRESENÇA DE ARMÉNIO CARLOS, SECRETÁRIO-GERAL DA CGTP-IN, 
QUE TRANSMITIRÁ A SOLIDARIEDADE DA CONFEDERAÇÃO 

 

A empresa de vigilância privada PRESTIBEL, que exerce a sua actividade a nível nacional e emprega milhares de 
trabalhadores e trabalhadoras vigilantes, tem uma gestão de recursos humanos violadora dos direitos laborais. 
Concretamente: a)-alterações constantes e unilaterais de horários de trabalho; b)- elaboração de escalas mensais 
em lugar de anuais (como estipula o Código de Trabalho); c)-média de trabalho superior às 173.33horas mensais, 
como o CCT define; d)-não pagamento como trabalho extraordinário do trabalho mensalmente feito acima das 173.33 
horas; e)-transferências abusivas de locais de trabalho; f)-não pagamento legal da média do trabalho nocturno nas 
férias, subsídio de férias e subsídio de Natal; g)-não pagamento aos sindicalizados mais recentes do STAD do 
trabalho realizado em feriados (como estipula o CCT/STAD).   
Quando os trabalhadores exigem o respeito pelos seus direitos ou lutam pela sua aplicação (por exemplo, em 
Tribunal) a PRESTIBEL intimida-os e prática sobre eles ASSÉDIO MORAL!  
O exemplo mais recente deste tipo de más práticas lesivas dos interesses dos trabalhadores, é a transferência 
abusiva de seis trabalhadores que normalmente trabalham na Biblioteca da Câmara Municipal da Amadora, no 
passado mês de Novembro. Porquê que foram transferidos? A PRESTIBEL NÂO fundamenta a sua ordem de 
transferência – é o “posso, quero e mando”, prepotente e autoritário, de patrões repressivos que não respeitam 
quem trabalha porque a efectiva razão é somente uma: porque os trabalhadores são sindicalizados e aderiram à 
greve nacional do sector em 27.Outubro.2016!  
Desde essa altura até agora, os nossos colegas têm estado em luta a exigir o seu posto de trabalho normal!  
Perante este quadro negro, a Classe Trabalhadora, devidamente unida e organizada no seu sindicato, o STAD, luta e 
exige os seus DIREITOS, LIBERDADE SINDICAL E DIÁLOGO SOCIAL! 
Neste contexto, o STAD solidariamente organiza, contra a PRESTIBEL, esta  

CONCENTRAÇÃO NACIONAL de DENUNCIA E PROTESTO na PRESTIBEL DIA 29.MARÇO 

 

SOLICITAMOS A PUBLICAÇÃO DESTA NOTÍCIA E A COBERTURA JORNALÍSTICA DESTA ACÇÃO 

Comunicado nº 39/2017 – 28.Março.2017                                                                                                                        A DIRECÇÃO NACIONAL              
PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO ADICIONAL PODERÃO SER CONTACTADOS OS DIRIGENTES SINDICAIS 
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