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REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS

ABRIL de 2022
VAMOS ORGANIZAR A PARTICIPAÇÃO DO STAD NO

25 DE ABRIL E 1º DE MAIO!
A luta continua – venceremos!

CAMARADA
Por  este  meio  e  no  contexto  de  todas  as  actividades  e  lutas  que  o  nosso  Sindicato  tem
desenvolvido nas últimas semanas, seja nos locais de trabalho, quer na Limpeza Industrial
quer na Vigilância Privada, por este meio vimos convocar-te para participares nesta REUNIÃO
NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS – R.N.D.S., (descentralizada por sessões regionais) e
que se vai realizar neste mês de Abril.2022 nas seguintes

DELEGAÇÕES, DATAS E LOCAIS   
DELEGAÇÃO DIA LOCAL
Regional do

Porto 
19-04-2022
Terça-feira

Delegação Regional do STAD 
Largo da Ramada Alta nº 140—Porto

Regional de 
Lisboa

20-04--2022
Quarta-feira

Delegação Regional do STAD  
Rua João da Silva nº 20 - Lisboa

Regional de 
Setúbal

21-04-2022
Quinta-feira

Delegação Regional do STAD
Largo da Misericórdia, 46 – 2º Setúbal

Regional de
 Coimbra

21-04-2022
Quinta-feira

Delegação regional do STAD
Av. Fernão Magalhães 24-2º-Coimbra

Delegação local
dos Açores 

    26-04-2022
    terça-feira

Delegação Local Ponta Delgada/Açores
Rua do Peru, nº 102 – Ponta Delgada

HORÁRIOS DE TODAS AS REUNIÕES - das 09.30H ás 18.00H
CAMARADA,

Esta Reunião Nacional de Delegados Sindicais (descentralizada por sessões regionais) de Abril

de 2022 terá a seguinte;

ORDEM DE TRABALHOS

         
1) SITUAÇÃO  SOCIAL  E  POLITICA,  NOS  SECTORES,  EMPRESAS  E  LOCAIS  DE  



COMUNICADO Nº 43/2022
LISBOA, 13/04/2022

TRABALHO
a) Situação Social e Politica nacional e Internacional    – em especial,  a acção da

CGTP-IN e a actividade do STAD;
b) Sector da Limpeza Industrial   – Ponto da situação da Aplicação do CCT do setor: –

Acção  Reivindicativa  e  lutas  nas  empresas  e  locais  de  trabalho  –  importantes
vitórias, 

c) Sector  da  Vigilância  Privada  –     Revisão  do  CCT/STAD da Vigilância  Privada;
Acção Reivindicativa  e  lutas  nas  empresas  e  Locais  de  Trabalho  –  importantes
vitórias;

d) Problemas dos trabalhadores nos Locais de Trabalho  ;  
           2) DIVERSOS

CAMARADA
Como vivemos um momento político importante em que o nosso sindicato e os trabalhadores
têm um papel fundamental, seja nas lutas que desenvolvem nos locais de trabalho, seja pela
exigência  de  que  as  empresas  do  sector  da  Vigilância  Privada  e  do  sector  das  Limpezas
Industriais cumpram com os direitos do CCT de cada sector.
È importante a participação de todos e todas nesta Reunião de Delegados Sindicais, por isso,
organiza a tua vida, seja profissional seja pessoal, para participares nesta RNDS, pergunta aos
teus colegas de trabalho se têm problemas a tratar e dúvidas para que possas coloca-las na
reunião e assim ajudar melhor os trabalhadores (se sim, traz documentos – recibos, escalas,
justificações, etc). Informa-te para poderes informar melhor os teus colegas.

PARTICIPA NESTA REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS – 
VAMOS ORGANIZAR A PARTICIPAÇÃO DO STAD 

NAS COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E DO 1º. MAIO!
CONTAMOS CONTIGO - A LUTA CONTINUA!

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL – 25 DE ABRIL, SEMPRE!!!
CAMARADA, deves também organizar a tua vida para poderes participar nas comemorações do
25 de Abril, dia importante para o nosso País, o dia em que a ditadura foi derrotada e que o
povo  Português  conquistou  a  Liberdade  a  que  tinha  direito,  foi  após  este  dia  que  os
trabalhadores puderam reivindicar mais direitos e melhores condições de vida e de trabalho.

MANIFESTAÇÕES DO 1º DE MAIO - DIA DO TRABALHADOR
CAMARADA, este é um dia MUITO importante de luta de todos os trabalhadores - devemos
todos participar e sair á rua a reivindicar mais e melhores direitos para todos os trabalhadores.
Por  isso  organiza-te  com  o  teu  sindicato,  o  STAD,  e  vem  participar  nas  manifestações
organizadas pela CGTP nas diversas cidades do nosso País. 
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