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Porque nas reuniões de negociações de 21 e 28 de Julho  
não se acabou a elaboração do clausulado do CCT, 

AS NEGOCIAÇÕES CONTINUAM A DECORRER,  
ESTANDO JÁ MARCADAS MAIS DUAS REUNIÕES, A 2 E 3 AGOSTO. 
Somente estando totalmente atentos, vigilantes e preparados para tudo, 

VENCEREMOS!
No seguimento das informações dadas no Boletim 

“O VIGILANTE” nº. 17/2017, de 17.julho.2017, 

realizaram-se em 21 e 28 de Julho as duas reuniões 

de negociações  que estavam marcadas com o 

patronato para se elaborar o texto final do CCT. 

Este texto final tem que ter como resultado a 

concretização, nas cláusulas do nosso CCT, do 

“ACORDO DE PRINCIPIOS” aprovado pela Classe 

Trabalhadora. Como sempre foi dito, este novo 

processo negocial é muito exigente, implica muita 

atenção e forte rigor porque, na elaboração das 

cláusulas, a vertente técnico-jurídica é fundamental 

para que o conteúdo do “ACORDO DE PRINCIPIOS” 

seja transposto devidamente para o clausulado. 

Porém, este trabalho, além da competência técnico-

jurídico, continua a exigir muita capacidade negocial.  

Todos estes factores em conjunto implicam tempo – 

o tempo suficiente para que o resultado final seja o 

que os trabalhadores necessitam e desejam e que 

aprovaram quando votaram em massa no “ACORDO 

DE PRINCIPIOS”! 

Mas este processo minucioso e delicado tem como 

consequência que o processo ainda não terminou – 

por isto, as negociações continuam, estando já 

marcadas mais duas reuniões de negociações, nos 

próximos dias 2 e 3 de Agosto. 

È neste contexto que o STAD, repetindo o que vem 

afirmando desde que começámos esta fase de 

negociação do clausulado, reafirma que TODOS e 

TODAS, em total UNIÃO e forte ORGANIZAÇÃO, com 

o nosso habitual espírito de LUTA, devemos estar 

preparados(as) para tudo – mas para tudo, mesmo! 

Porquê? 

Porque não se pode confiar no patronato e nunca se 

sabe o que ele pode fazer!!!  

Só assim, totalmente atentos, vigilantes e preparados 

para tudo, temos a certeza que 

VENCEREMOS! 
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