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O CCT ainda não foi assinado porque, 
 

CONTINUA O PROCESSO DE  
REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 

TEXTO FINAL 
 

O CCT SERÁ ASSINADO  
NO DIA 6.SETEMBRO – FINALMENTE! 

 

TODOS VIGILANTES ATÉ DIA 6 – ASSIM, VENCEREMOS! 
 

*  * * 
 

 O CCT ainda não foi assinado 

Ao contrário do que foi noticiado no boletim 

O VIGILANTE nº. 19/2017, de 7.Agosto.2017, o 

nosso CCT ainda não foi assinado. 

Recordamos que neste boletim, o STAD 

informava os trabalhadores e trabalhadoras 

que estava prevista a assinatura do CCT na 

semana de 21 a 25 de Agosto.  

Porém, não foi possível cumprir esta 

perspectiva de trabalho.  

Porquê?  

Pelos motivos que vamos informar 

seguidamente. 

 Continua o processo de revisão e consolidação do texto final 



A razão é simples de explicar e de 

compreender - devido à delicadeza das 

matérias que estão em cima da mesa.  

Efectivamente, como desde sempre o STAD 

afirmou, o actual processo é muito exigente e 

delicado porque obriga a uma leitura atenta e 

rigorosa das cláusulas.  

 

Como o Povo diz, “È nos pormenores que se 

esconde o Diabo!” – e os pormenores do CCT 

é a redacção de cada cláusula e os termos = 

palavras que se utilizam!  

Por esta razão, já se realizaram mais duas 

reuniões de negociações, uma a 28 e outra a 

30 de Agosto e está já marcada uma terceira, 

a realizar no próximo dia 4.Setembro. 

Este trabalho é fundamental – depois da 

negociação das matérias do CCT e da 

assinatura do Acordo de Princípios em 

18.Maio e sua aprovação pela Classe 

Trabalhadora, a redacção do texto final é o 

passo decisivo para que o CCT esteja 

redigido convenientemente!  

 o CCT será assinado dia 6.Setembro – finalmente! 

Contudo, o STAD informa que os trabalhos 

de revisão e consolidação do texto final estão 

a decorrer de uma forma que permite já se ter 

marcado com o patronato a data para a 

assinatura do CCT: 6.Setembro, quarta-feira!  

Depois da assinatura do CCT, ele será 

entregue no Ministério do Trabalho para 

publicação oficial – este será o ultimo passo 

do processo.  

Finalmente!

 Todos vigilantes até dia 6!  

Todavia, CALMA - “Foguetes antes de tempo 

é sinal de pouca prudência!” 

A continuação de total vigilância por parte 

dos trabalhadores e trabalhadoras é 

fundamental. 

Como o STAD sempre disse, TODOS(AS) 

OS(AS) TRABALHADORES(AS, ) em total 

UNIÃO e forte ORGANIZAÇÃO, deverão 

manter o habitual espírito de LUTA e devem 

estar preparados(as) para tudo – mas para 

tudo, mesmo! Porquê?  

Porque não se pode confiar no patronato e 

nunca se sabe o que, à última da hora, ele 

pode fazer!!!  

Só totalmente vigilantes e preparados para 

tudo, temos a certeza que VENCEREMOS! 

Assim, até ao final, até ao dia 6.Setembro, 

continuamos vigilantes! 
STAD - Proprietário, Sede Nacional, Redacção, Composição e Impressão na Rua de São Paulo Nº 12 -1º - Lisboa 

Tef.: 213475596/99 – Fax: - 213475590 - Email: stad_nacional@stad.pt – Site - WWW.STAD.PT 

mailto:stad_nacional@stad.pt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


