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Finalmente, após a suspensão da reunião de dia 17.Março, já está marcada 
a continuação desta reunião: 

NO PRÓXIMO DIA 17.ABRIL VAI-SE REALIZAR  
A SEGUNDA SESSÃO DE NEGOCIAÇÕES! 

Um mês depois, vão continuar as reuniões com o patronato! 

Já estamos em Abril – exigimos que as negociações acabem 
rapidamente com direitos justos e aumentos dignos no nosso CCT! 
 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
Como o STAD informou n’ O VIGILANTE nº. 9-2017, 

de 19.Março.2017, a reunião de negociações com o 

patronato de 17 de Março não terminou – ficou 

suspensa e a sua continuação ficou para ser 

realizada numa outra sessão de negociações a 

realizar o mais rapidamente possível!  

Contudo, esta segunda sessão de negociações com 

o patronato só se vai realizar no próximo dia 

17.Abril.2017 - porque o patronato não se dispôs a 

reunir mais cedo! 

Ou seja, já entrámos em Abril e mais um mês se 

passou – e o processo de revisão do CCT ainda não 

está terminado! Repetimos com total razão o que já 

dizíamos em 19.Março: “A Classe Trabalhadora está 

muito indignada – e tem toda a razão! As empresas 

vendem a prestação de serviços de vigilância – mas 

quem os presta aos clientes, de forma competente e 

zelosa, são os Homens e Mulheres que estão nas 

portarias de manhã, à tarde e à noite, ao frio e à 

chuva, arriscando por vezes a própria vida! São os/as 

vigilantes que suportam o sector – sem os Homens e 

Mulheres Vigilantes, as empresas não vendiam a 

prestação de serviços de vigilância pois o nossa 

presença física, no terreno, é FUNDAMENTAL!”   

Esta reunião de dia 17.Abril é, portanto, muito 

importante e repetimos, SEMPRE!, o nosso único 

objectivo: EXIGIMOS UMA REVISÃO RÁPIDA E 

SÉRIA DO NOSSO CCT COM DIREITOS JUSTOS E 

AUMENTOS DIGNOS! É pois pela nossa DIGNIDADE 

e com este objectivo bem presente (como sempre!) 

que iremos reunir com o patronato dia 17.Abril. 

Portanto, até alcançarmos o nosso justo objectivo, 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
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