
CADERNO REIVINDICATIVO 
VIGILANTES DE TRANSPORTE DE VALORES 

Informação aos TVAs

                                              



NO DIA 21.JUNHO.2022 REALIZOU-SE A 1ª REUNIÃO DE 

NEGOCIAÇÕES 
ENTRE O STAD E AS EMPRESAS TVAs

(LOOMIS,  ESEGUR, PROSEGUR)
sobre o 

CADERNO REIVINDICATIVO DOS TVA´S 
O GRUPO 8 RECUSOU REUNIR COM O STAD!

 COMPORTAMENTO INACEITÁVEL E INQUALIFICÁVEL! 
QUE FALTA DE RESPEITO! INACREDITÁVEL!

COLEGA E CAMARADA 

Após o envio do CADERNO REIVINDICATIVO (CR) às empresas,  LOOMIS,  ESEGUR,  PROSEGUR e GRUPO 8,

conforme foi transmitido pelo STAD no comunicado nº. 58/2022, realizou-se no passado dia 21.Junho.2022, a

primeira reunião de negociações entre o STAD e o patronato.

A reunião realizou-se na Sede do STAD e as empresas presentes foram a LOOMIS, a ESEGUR e a PROSEGUR.

O  GRUPO 8 faltou à reunião (que falta de respeito!!) e iremos abordar o significado desta ausência mais á

frente!

AMIGO

Nesta primeira reunião foi feita uma exposição e uma abordagem geral das matérias constantes do CR que,

recordamos, são as seguintes: (I) Trabalho Suplementar; (II) Descanso Compensatório; (III) Trabalho Noturno;

(IV) Trabalho em Regime de Adaptabilidade;  (V) Duração do Período de Férias; (VI)  Comissão de Saúde e

Segurança no Trabalho; (VII) Subsídio de Risco; (VII) Subsídio de Penosidade; (VIII) Seguro de Saúde.

COMPANHEIRO 

As empresas presentes não se recusaram a negociar com o  STAD um acordo sobre o CR – aliás, por esta

razão, se reuniram com o STAD! 

Porém, não houve qualquer conclusão sobre matérias ou qualquer data de referência, ou seja, não houve

qualquer compromisso entre as partes as matérias abordadas.
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Nesta reunião não foi possível definir uma data para a realização de uma segunda reunião, tendo as empresas

solicitado mais tempo para estudarem com mais profundidade as nossas reivindicações comprometendo-se,

no entanto, a comunicarem ao STAD uma data para a realização da segunda reunião de negociações. 

CAMARADA E COLEGA 

Vamos aguardar pela resposta das empresas para podermos dar continuidade às negociações.

Assim que o STAD tiver novas informações, imediatamente informará os trabalhadores! Por outro lado,

O GRUPO 8 
RECUSOU REUNIR COM O STAD!

CAMARADA E AMIGO

Este comportamento do GRUPO 8 é inaceitável e inqualificável - é um comportamento desrespeitoso para com

os seus trabalhadores e com o STAD e coloca a pergunta fundamental: o que pretende fazer o  GRUPO 8

quanto ao Diálogo Social que deve existir entre parceiros sociais??? O GRUPO 8 quer acabar com o Diálogo

Social????

O STAD enviou um ofício às quatros empresas, LOOMIS, ESEGUR, PROSEGUR e GRUPO 8, tendo obtido uma

resposta de todas as empresas para reunir, com exceção do GRUPO 8, que nem sequer se dignou a responder

ao ofício do STAD, nem que fosse para dizer que não queria negociar o Caderno Reivindicativo!

COMPANHEIRO E COLEGA 

Este comportamento do  GRUPO 8 transmite a imagem de uma empresa que não respeita os seus próprios

trabalhadores,  que  são  aqueles  que,  no  desempenho  das  suas  funções  com  responsabilidade,  zelo  e

competência contribuem para a obtenção dos lucros da empresa!!!

Por outro lado, não respeita o STAD e põe em causa o espírito de Diálogo Social!

Este comportamento é inaceitável e inqualificável e o STAD não o aceita e irá, obviamente, combate-lo de todas

as formas! Por isso, dizemos em voz alta, 

ABAIXO O GRUPO 8 - VIVA OS TRABALHADORES - VIVA O STAD!
EXIGIMOS RESPEITO PELO DIÁLOGO SOCIAL E POR TODOS 

AQUELES QUE TRABALHAM COM TODA A DIGNIDADE! 
CAMARADA E COMPANHEIRO 

Por fim, o STAD expressa a todos os trabalhadores Vigilantes de Transporte de Valores a sua convicção que é

necessário  continuar  a  existir  muita  UNIÃO  e  forte  CONSCIÊNCIA  da  Classe  Trabalhadora  para  que  as

negociações sejam coroadas de êxito, ou seja, que as negociações do nosso Caderno Reivindicativo tenham

um resultado positivo para os trabalhadores TVA´s!
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STAD – O SINDICATOS DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA!

SINDICALIZA-TE NO STAD – FORÇA SINDICAL!
UNIDOS E ORGANIZADOS NO STAD – VENCEREMOS!


