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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES DA  

STRONG: 
TEMOS DIREITOS – EXIGIMOS O SEU CUMPRIMENTO! 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O 
CUMPRIMENTO DOS NOSSOS DIREITOS E 

     AS REUNIÕES ENTRE O STAD E A STRONG! 
 

COLEGA 
 

Porque a empresa STRONG, até à presente data, se tem recusado a reunir com o STAD no âmbito do normal 

Diálogo Social, as reuniões entre as partes têm-se realizado no Ministério do Trabalho. 

Assim, neste quadro, já se realizaram três (3) reuniões com a STRONG, uma em Janeiro, outra em Fevereiro e a 

terceira em Abril de 2017, sem ter havido ainda solução para as matérias laborais em debate. 

Vamos recordar as matérias que estão em discussão com a STRONG: 

(i) PAGAMENTO DAS HORAS NOCTURNAS;  

(ii) PAGAMENTO DO TRABALHO SUPLEMENTAR;  

(iii) RECIBOS DE VENCIMENTO;  

(iv) HORÁRIOS DE TRABALHO;  

(v) CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO;  

(vi) ACTIVIDADE SINDICAL NA EMPRESA;  

(vii) FÉRIAS;  

(viii) FORMAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CARTÃO PROFISSIONAL. 

AMIGO E AMIGA 

Como podes verificar as matérias laborais em discussão são de grande importância para os trabalhadores – e 

algumas estão a passar de importância este ano, como é o caso das férias (apesar de, para o ano, terem)!!! 

Este processo de negociações já decorre há muito tempo (começou em Janeiro, repete-se) e sem qualquer 

solução à vista!!! E este processo arrasta-se unicamente por responsabilidade da STRONG! 

Efectivamente,  

 É a STRONG que não cumpre com os direitos dos trabalhadores;  

 È a STRONG que se recusa a reunir no Diálogo Social com o STAD, obrigando o sindicato a fazer as 

reuniões no Ministério do Trabalho;  
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 É a STRONG que, mesmo no Ministério do Trabalho, não tem tido qualquer abertura para encontrar 

soluções para os problemas laborais que ela mesmo cria ao não cumprir com a LEI!!! 

Por este motivo ainda não foi possível encontrar soluções para os graves problemas de incumprimento laboral 

que a STRONG pratica com os trabalhadores e as trabalhadoras!!! 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

Agora, a próxima reunião está marcada somente para Setembro!!! 

De facto, devido a dificuldades de agendamento por parte quer do Ministério, quer por parte da STRONG e do 

STAD, a próxima reunião somente se irá realizar no próximo mês de Setembro! 

Existe uma questão essencial – E, EM SETEMBRO, HAVERÁ SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS EXISTENTES??  

O STAD não sabe - somente sabe que a LEI tem que ser cumprida na STRONG, custe o que custar! 

È a STRONG que tem que encontrar a solução - de uma maneira ou de outra, a LEI tem que ser cumprida na 

STRONG!   

CAMARADA 

Assim que a reunião de Setembro for realizada, de imediato o STAD informará os trabalhadores e trabalhadoras, 

através de um comunicado distribuído aos sindicalizados, colocado no site  www.stad.pt “ e distribuído nos locais 

de trabalho, sobre quais foram as conclusões das matérias laborais tratadas. 

Mas, que NÂO HAJA ILUSÔES! A realidade existente é clara e objectiva –  

 Os incumprimentos legais da STRONG já têm muito tempo;  

 Os trabalhadores e trabalhadoras desde há muito que estão a ser seriamente prejudicados;  

 As reuniões com a STRONG começaram em Janeiro;  

 Já se fizeram três reuniões, todas infrutíferas;  

 Têm que haver resoluções, ou seja, a LEI tem que ser aplicada na STRONG;   

Se, na reunião de Setembro ente o STAD e a STRONG, não existir resoluções para os problemas, a Classe 

Trabalhadora tem que se pronunciar e decidir quais as melhores formas de defender os seus interesses – cruzar 

os braços, NUNCA; sermos simples números que dão um lucro fabulosos à STRONG, JAMAIS!!  

Por isto, reafirmamos à STRONG,  

TEMOS DIREITOS – EXIGIMOS O SEU CUMPRIMENTO! 
 

TRABALHAR SEM SERMOS RESPEITADOS, NUNCA! 
 

A UNIÃO FAZ A FORÇA – NO STAD, COM 
ORGANIZAÇÃO E LUTA, OS NOSSOS DIREITOS SÃO 

CUMPRIDOS E OS NOSSOS INTERESSES SÃO 
PROTEGIDOS – SINDICALIZA-TE! 
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