
  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 49/2017 – Lisboa, 17.Abril.2017  - Boletim nº. 11/2017  

 

A REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES DE 17.ABRIL.2017 DECORREU 
DE FORMA MAIS POSITIVA – MAS AINDA INSUFICIENTE! 

ATENÇÃO, QUE NINGUÉM SE DEIXE ILUDIR - NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS  
TEMOS MUITA EXPERIÊNCIA DO “PRÁ FRENTE - PRA TRÁS” PATRONAL! 

Por isto, na próxima reunião de 24.Abril,  

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
Realizou-se hoje a segunda sessão da reunião de 

negociações com o patronato do passado dia 

17.Março. Esta reunião decorreu de forma mais 

positiva – mas ainda insuficiente para os nossos 

objectivos!  

Foi positivo que, pela primeira vez neste processo 

negocial, a Direcção da AES – Associação das 

Empresas de Segurança, a maior associação 

patronal do nosso sector, tenha estado presente; que 

a reunião tenha decorrido em instalações 

organizadas pela própria associação; que a AES 

tenha avançado com algumas propostas que se 

aproximam das reivindicações dos trabalhadores; 

que os patrões tenham proposto acabar rapidamente 

o processo negocial. Porém, todos estes sinais do 

patronato são ainda insuficientes! Será que os 

patrões (finalmente!) compreenderam a razão dos 

trabalhadores? Não sabemos – portanto, MUITA 

ATENÇÃO!, que nenhum trabalhador e trabalhadora 

se deixe iludir porque o que sabemos muito bem é 

que, ao longo dos últimos seis anos, o patronato 

utilizou inúmeras vezes a táctica do “prá frente - pra 

trás”! Ou seja, numa reunião parecia que andava “prá 

frente” e aproximava-se das posições dos 

trabalhadores para, na reunião seguinte, andar “pra 

trás”, ficando tudo na mesma ou, muitas vezes, pior! 

Se, agora, os patrões pensam utilizar novamente esta 

táctica, enganam-se redondamente – ninguém se 

deixa iludir e, repetimos, A LUTA CONTINUA! 

Assim, como já está marcada a próxima reunião de 

negociações para o próximo dia 24.Abril, 

reafirmamos fortemente o nosso objectivo principal: 

Exigimos que as negociações do nosso CCT acabem rapidamente, 
com direitos justos e aumentos dignos! 
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