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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES DA EMPRESA 

PSG: 
Para resolver os problemas dos trabalhadores,  

A PSG FALTOU A UMA REUNIÃO COM O STAD  
SEM QUALQUER JUSTIFICAÇÃO – ESTE É UM 

COMPORTAMENTO QUE REPUDIAMOS! 
Porque exigimos respeito, aplicação dos nossos direitos e Diálogo 

Social, já foi requerida uma reunião ao Ministério do Trabalho! 
 

COLEGA,  

O STAD dentro dos seus princípios sindicais, fez aquilo que deve ser feito, isto é, em vários contactos feitos com 

os trabalhadores de vários locais de trabalho da empresa PSG, a nível nacional, identificou vários problemas 

laborais que não estão a ser cumpridos correctamente pela empresa. Concretamente, foram identificadas as 

seguintes  

 MATÉRIAS LABORAIS A TRATAR COM A PSG: 

(i) FORMAÇÃO PROFISSIONAL; 

(ii) HORÁRIOS DE TRABALHO;  

(iii) PAGAMENTO DO TRABALHO SUPLEMENTAR;  

(iv) PAGAMENTO DAS HORAS NOCTURNAS;  

(v) ENTREGA DOS RECIBOS DE VENCIMENTO;  

(vi) ENTREGA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO;  

(vii) MARCAÇÃO DE FERIAS E AFIXAÇÃO DO RESPECTIVO MAPA NO LOCAL DE TRABALHO;  

O STAD, então, de acordo com o Dialogo Social que deve existir entre os parceiros sociais, solicitou à PSG uma 

reunião com o objectivo de as discutir de forma a encontrar a resolução destes problemas, o que foi aceite pela 

empresa, tendo-se marcado a data, hora e local – dia 23.10.2017, pelas 15:00 H, na Sede do STAD. 

CAMARADA 

Surpreendentemente (ou não!), a PSG, sem qualquer justificação, não compareceu a esta reunião agendada de 

comum acordo com o STAD para o dia 23.10.2017 – e até à data de hoje, nada mais disse!  

Porquê? Porque, na opinião do STAD: 
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Primeiro, porque só empresas que não respeitam os seus trabalhadores, que não respeitam o Dialogo Social, sem 

responsabilidade social, que não contribuem para a própria dignificação do sector, que apenas dão uma péssima 

imagem do Sector, têm estas (más) práticas! 

Segundo, outras questões se colocam: 

 Será que a PSG não quer mesmo cumprir com os direitos dos trabalhadores? 

 Porquê que a PSG se recusa a reunir com o STAD através do Dialogo Social? 

 A PSG tem medo de quê? 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

O STAD não aceita nem permitirá este tipo de más práticas – o STAD repudia e denuncia publicamente estas más 

práticas, que não dignificam o sector da Vigilância Privada, bem pelo contrário, só prejudicam o nosso Sector!  

O STAD já transmitiu oficialmente à PSG o seu repúdio e indignação! 

Perante esta atitude, e porque a PSG não aceita o Dialogo Social com o STAD,  

O STAD JÁ RECORREU AO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA QUE A PSG SEJA  
CONVOCADA PARA UMA REUNIÃO COM O STAD E O PRÓPRIO MINISTÉRIO PARA 

SE DISCUTIREM E RESOLVEREM OS PROBLEMAS DOS TRABALHADORES! 
COLEGA,  

Como podes verificar pela lista acima descrita, as matérias laborais que é necessário discutir e resolver com a PSG 

são de grande importância para os trabalhadores. Por isso, é muito importante que os trabalhadores da PSG 

continuem a informar o STAD das várias violações de direitos laborais pela PSG.  

Só assim conseguirmos resolver os problemas existentes, ou seja, os teus problemas, e fazer com que a PSG 

cumpra os teus direitos! 

CAMARADA 

Assim que a reunião no Ministério do Trabalho for realizada, de imediato o STAD informará os trabalhadores e 

trabalhadoras através de um comunicado sobre as conclusões das matérias laborais discutidas na reunião e que 

será colocado no site  www.stad.pt “ e distribuído nos locais de trabalho,. 

Se, na reunião ente o STAD e a PSG não existir resoluções para os problemas, a Classe Trabalhadora irá decidir 

democraticamente quais as melhores formas de luta para defender os seus interesses. Cruzar os braços, NUNCA! 

SERMOS SIMPLES NÚMEROS QUE DÃO UM LUCROS CHORUDOS À PSG, JAMAIS!! 

Por isto, reafirmamos à PSG: 

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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