
           O VIGILANTE!
BOLETIM DO STAD

PARA OS TRABALHADORES DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA
Com. nº 128/2020 – Lisboa, 16.12.2020 - Boletim nº. 8/2020  

 Não houve nenhuma evolução na reunião de negociações de hoje 
(16.12.2020) com a AES – razão: a intransigência da AES, apesar do 
esforço do STAD / P.O.S.!!! 

 Marcada próxima reunião de negociações com a AES para 
22.12.2020.

 Amanhã, 17.12.2020, vai-se realizar a reunião de Conciliação com a 
AESIRF

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
 NA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES DE HOJE (16.12.2020) COM A AES 

NÃO HOUVE NENHUMA EVOLUÇÃO!
Conforme  noticiámos  no  boletim  “O
VIGILANTE” nº.  7/20202,  de  7.12.2020,
realizou-se  hoje,  16.12.2020,  mais  uma
reunião de negociações com a AES.
O  resultado  desta  reunião  foi  ZERO!, ou
seja, não houve nenhuma evolução!
Porquê?
Porque a AES se manteve intransigente na
sua posição de redução de todo o trabalho
suplementar para 40% e porque se manteve
rigidamente na sua percentagem de 0.5% de
aumento de salários para 2021. Ou seja, não

retirou  a  sua  proposta  de  redução  do
trabalho suplementar nem apresentou uma
nova proposta (superior aos 0.5% que tinha
feito em 7.12.2020) de aumento salarial!
O  STAD  e  as  restantes  organizações
sindicais  que  compõem  a  P.O.S.,  apesar
desta inflexibilidade da AES,  ainda fizeram
mais  um  esforço  sério  para  tentarem  um
acordo  de  princípios  nesta  reunião  de
negociações. Assim, a meio da reunião de
negociações, foi apresentada a seguinte 

PROPOSTA DA P.O.S. À AES NA REUNIÃO DE HOJE, 16-12-2020, PARA TENTAR UM ACORDO
Ponto prévio – a seguinte proposta é feita no pressuposto em como a AES retira a sua proposta de redução do
trabalho suplementar (clª. 38ª); se a AES a mantiver nesta reunião, a P.O.S. retirará imediatamente a seguinte
proposta:

1. Clausulado   - Manter na íntegra o actual clausulado, ou seja, RECUSA de redução das percentagens do
trabalho suplementar, com excepção da alteração quanto à quotização sindical (clª. 14ª.), já aceite pela
AES; 

2. Tabela  Salarial  e  cláusulas  de  expressão  pecuniária   –  (i)  assumir  o  princípio  de  que  todos  os
trabalhadores terão a mesma percentagem de aumentos, sem discriminações; (ii) o aumento proposto
pelos sindicatos para todos os trabalhadores para vigorar durante os anos de 2021 (12 meses), será de
2.2%; (iii) a mesma percentagem (2.2%) será atribuída ás restantes cláusulas pecuniárias;

3. Vigência do CCT   – um ano, 2021.
Porém,  este  esforço  do  STAD  e  das
restantes  organizações  sindicais  que
compõem  a  P.O.S.  foi  inglório  -  a  AES

manteve-se intransigente e até fez uma nova
proposta  de  redução  do  trabalho
suplementar:  subiu  a  percentagem  de



pagamento  de  40%  para  45%  de  todo  o
trabalho  suplementar,  seja  diurno  seja
noturno!
Perante a intransigência da AES, a P.O.S.,
continuando  a  defender  firmemente  os
interesses  dos  trabalhadores  (e  cumprir  a
sua  palavra),  imediatamente  RETIROU  A
PROPOSTA  ATRÁS  DESCRITA
(apresentado nesta reunião de negociações)
e,  consequentemente,  manteve  a  proposta
apresentada na reunião de 7.12.2020!

A situação das negociações, nesta reunião,
devido à rigidez da AES,  ficou suspensa!!
Os trabalhadores têm razão:
EXIGEM A REVISÃO DO CCT E AUMENTOS
SALARIAIS DIGNOS MAS NÂO ACEITAM A
REDUÇÃO  DA  PERCENTAGEM  DE
PAGAMENTO  DO  TRABALHO
SUPLEMENTAR!
Que se vai passar em seguida???

 MARCADA PRÓXIMA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES COM A AES 
PARA 22.12.2020

Tudo depende do que se passar na próxima
reunião  de  negociações,  que  já  ficou
marcada para o próximo dia 22.12.2020!
Qual  vai  ser  a  posição  da  AES?  Vai
continuar  intransigente  ou  vai  participar
com  espirito  negocial?  Não  sabemos  –
somente sabemos que temos toda a razão e
que  fazemos  muito  bem  em  recusar  as
actuais propostas da AES!
A  Classe  Trabalhadora,  o  STAD  e  as
restantes  organizações  sindicais  que
compõem  a  P.O.S.  têm  toda  a  vontade  e
espirito negocial - mas tem que existir uma

revisão digna do CCT e que não violente os
nossos interesses!  
Todos a informar e esclarecer e mobilizar os
colegas – vamos transmitir a nossa razão e
a  vontade  de  termos  aumentos  dignos  e
direitos contratuais justos!
VAMOS  AGUARDAR  A  REUNIÃO  DE
NEGOCIAÇÕES  DE  22.12.2020  COM
ESPERANÇA MAS, SE NECESSÁRIO, COM
TODA A VONTADE DE TUDO FAZER PARA
DEFENDER  OS  NOSSOS  JUSTOS
INTERESSES!

 AMANHÃ, 17.12.2020, VAI-SE REALIZAR A REUNIÃO DE 
CONCILIAÇÃO COM A AESIRF

Amanhã,  dia  17.12.2020,  vai-se  realizar  a
reunião  de  Conciliação  no  Ministério  do
Trabalho  entre  o  STAD  e  as  restantes
organizações  sindicais  que  compõem  a
P.O.S. 
Recordamos  que  a  AESIRF,  a  outra
associação  patronal  do  nosso  Sector,  até
agora, não respondeu a todas as propostas

e cartas dos sindicatos para se começar a
fazer a revisão do CCT / AESIRF. Por esta
razão, o  STAD  e as restantes organizações
sindicais que compõem a P.O.S. requereram
esta Conciliação e a AESIRF viu-se obrigada
a reunir agora com os sindicatos!
Veremos qual vai ser a posição da AESIRF
na reunião de Conciliação de amanhã! 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
A UNIÃO FAZ A FORÇA - STAD, FORÇA SINDICAL!
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