
A TODOS OS DIRIGENTES
e

DELEGADOS SINDICAIS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
 A ACÇÃO DO STAD EM 2021 NO CONTEXTO PANDÉMICO;

 ADIADA A REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS

CAMARADA

CONTINUAMOS A ATRAVESSAR UM MOMENTO BASTANTE ANGUSTIANTE NO
NOSSO PAÍS E NO MUNDO DEVIDO À PANDEMIA COVID 19. É NESTE CONTEXTO
QUE A DIRECÇÃO NACIONAL DESEJA A CADA CAMARADA E ÀS SUAS FAMÍLIAS

UM FELIZ ANO DE 2022, COM MUITA SAÚDE E COM MUITA FORÇA PARA
CONTINUARMOS A LUTAR POR UMA VIDA MELHOR!

CAMARADA 
O STAD, tem vindo ao longo destes últimos 2 anos de pandemia a manter sempre a sua atenção para
os problemas dos trabalhadores e tem continuado a desenvolver a sua atividade, de uma maneira ou
outra, mas cumprindo todas as regras sanitárias que tem sido decididas pelo Governo e pela DGS! 
Quer seja no Sector da Limpeza Industrial quer seja no Sector da Vigilância Privada,  o ano de 2021
continuou a ser de intensas lutas em diversos locais de trabalho, de norte a sul do país.
E  o  STAD esteve  sempre  presente  nos  locais  de  trabalho  onde  há  problemas  laborais  ou  os
trabalhadores nos chamam. 
Só desta maneira os trabalhadores sentem que o  STAD está sempre ao seu lado e que a Direcção
Nacional partilha com eles as suas preocupações, problemas e ansiedades e dirige os seus combates
sindicais. É neste período que os trabalhadores precisam mais de nós, para os informar, esclarecer,
galvanizar e defender e é nestes momentos que o STAD está presente!
CAMARADA
No  SECTOR DA LIMPEZAS INDUSTRIAL,  lutámos  pelo  pagamento  dos  salários  em atraso,  como
aconteceu na luta contra a AMBIENTE E JARDIM; lutámos para que as empresas respeitem os direitos,
foi o caso da luta contra a SÁLIMPA nos hospitais de S. José e Curry Cabral, contra a TALENTER nos
hospitais de Almada, Coimbra e Viseu; lutámos pelo pagamento dos salários no final de cada mês
contra a KG-SERVICES; lutámos no hospital de São João e IPO no Porto, por melhores condições de
trabalho contra a EUROMEX, a luta ainda não terminou e vai continuar em 2022.
Foi também no final de 2021 que voltámos a negociar o CCT/STAD do Sector da Limpeza Industrial e
que foi assinado no final do mês de Dezembro. 
No final do mês de Janeiro os patrões já tem que pagar os aumentos que foram acordados, seja no
salário seja no subsídio de alimentação e outros subsídios. 
Agora, estamos á espera da publicação oficial do CCT no BTE mas temos que estar muito atentos e
controlar se todas as empresas cumprem - se não cumprirem, temos que as obrigar a cumprir! 
Por fim, em breve será editado e distribuído o boletim “VENCEREMOS!” e as novas tabelas salariais.



COMUNICADO Nº 03/2022, LISBOA, 14/01/2022

CAMARADA
No SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA, continuamos a exigir a aplicação do  CCT/STAD do sector,
especialmente quando existem mudanças de empresa no local de trabalho - e ao longo do ano de 2021
foram realizados muitos combates para que os trabalhadores continuem com o direito ao seu posto de
trabalho e à sua efectividade, antiguidade e direitos adquiridos.
Quando há empresas que não cumprem e isto não acontece, o  STAD organiza lutas, com denúncia
públicas, concentrações de protesto em frente aos clientes e as empresas.
Foi o que aconteceu contra a  OVISEGUR, em frente ao Ministério das Finanças e também contra a
2045, com concentração frente à sede da empresa e no Hospital da Luz e nos CTT a nível nacional.
Felizmente  que  há  muitas  situações  em  que  tudo  corre  bem,  ou  seja,  as  mudanças  são  feitas
respeitando os direitos dos trabalhadores (antiguidade, efectividade e direitos adquiridos), a Lei e o
CCT - e o STAD sempre as acompanhou.
No Sector da Vigilância Privada, neste ano de 2022, vamos novamente fazer a negociação do CCT -
preparemo-nos para enfrentar esta negociação que vai ser bastante dura!
CAMARADA, 
É neste contexto que o STAD e os seus dirigentes e delegados sindicais têm um papel fundamental,
seja nas lutas que desenvolvem nos locais de trabalho, seja pela exigência de as empresas cumprirem
com os direitos do CCT/STAD aos trabalhadores.
CAMARADA
Devido a que a pandemia nos últimos meses voltou em força, a Direcção Nacional considera que não
estão reunidas as condições para, neste mês de Janeiro, se realize a nossa

 REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS (descentralizada) – ADIADA A DE JANEIRO  
Estas reuniões são muito importantes para a nossa actividade e a nossa acção - é nestas reuniões que
todos  nós  aprendemos  quando  partilhamos  as  nossas  dúvidas  e  recolhemos  informações  e
orientações! É com esta partilha que fazemos do  STAD o grande sindicato que é, sempre activo e
combativo  na  defesa  dos  trabalhadores!  Assim,  logo  que  for  possível  fazê-las  com  segurança
sanitária, retomaremos a realização das RNDS – e esperamos que seja muito em breve!
CAMARADA
Se, entretanto, souberes de problemas no teu ou noutro local de trabalho informa o  STAD - se for
preciso faz-se um plenário de trabalhadores e tiram-se todas as dúvidas que possam existir e tenta-se
resolver os problemas existentes ou organizam-se combates para defender os nossos direitos!
Se necessário vem ao  STAD ou telefona à Direcção Nacional para te informares -  informa-te para
poderes informar melhor os teus colegas!

PROTEJE-TE, SÓ ASSIM PROTEJES OS OUTROS - CONTAMOS CONTIGO!!!
STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA

LIMPEZA INDUSTRIAL E DA VIGILÂNCIA PRIVADA!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
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