
 

 

 
 

 

 

CONVOCATÓRIA 
     para participação na 

REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS 
(descentralizada por delegações regionais) 

de  

FEVEREIRO de 2023 
 

CAMARADA 

Entramos o ano de 2023 a combater as ilegalidades que as empresas todos os dias cometem contra os 

trabalhadores – o exemplo mais recente foi a grandiosa concentração de SOLIDARIEDADE na 

VIGIEXPERT contra o assédio moral feito pela empresa a um trabalhador! 

A luta que travamos diariamente contra os patrões incumpridores exige-nos muita energia – e temos 

que continuar a lutar por uma vida melhor para todos os trabalhadores!!! 

Assim, por este meio e no contexto de todas as acções e lutas que o nosso Sindicato tem continuado a 

desenvolver, seja nas reivindicações nos locais de trabalho, seja a exigir o cumprimento do CCT, quer 

no sector da Limpeza Industrial quer no sector da Vigilância Privada, vimos convocar-te para 

participares na próxima   

 

REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS – R.N.D.S. de Fevereiro de 2023, 

(descentralizada por sessões regionais) e que se vai realizar neste mês nas seguintes 
 

DELEGAÇÕES, DATAS E LOCAIS    
DELEGAÇÃO DIA LOCAL 

Regional do 
Porto 

13-02-2023 
 Segunda-Feira 

Delegação Regional do STAD 
Largo da Ramada Alta, Nº 140 – 4050-491 - Porto 

Regional de  
Coimbra 

    14-02-2023 
    Terça-feira 

Delegação Regional do STAD 
AV. Fernão Magalhães, - Nº 24, 2º C - Coimbra 

Regional de 
Setúbal 

14-02-2023 
Terça-feira 

Delegação Regional do STAD 
Largo da Misericórdia, Nº 46- 2º - Setúbal 

Regional de  
Lisboa 

15-02-2023 
   Quarta-feira 

Delegação Regional do STAD 
Rua João da Silva, Nº 20 – 1900-098 – Lisboa 

Local dos  
Açores 

     03-03-2023 
    Sexta-feira 

Delegação local de Ponta Delgada/Açores 
Rua do Perú, Nº 101- 9500- 340 – Ponta Delgada 

HORÁRIOS DE TODAS AS REUNIÕES - das 09.30H ás 17.30H 
 

 

A TODOS OS DIRIGENTES 
E  

DELEGADOS SINDICAIS 



CAMARADA 

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

seguinte ordem de trabalhos;  

ORDEM DE TRABALHOS 

1) SITUAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA, NOS SECTORES, EMPRESAS E LOCAIS DE 
TRABALHO 

 
a) Situação Social e Política nacional e internacional – ação da CGTP-IN e 

atividades do STAD; 
b) Sector da Limpeza Industrial – CCT/STAD e a sua aplicação em 2023. 

Ação Reivindicativa, ações e lutas nos locais de trabalho e empresas – importantes 
vitórias; 

c) Sector da Vigilância Privada – CCT/STAD e a revisão para 2023. 
Ação Reivindicativa, ações e lutas nos locais de trabalho e empresas - importantes 
vitórias; 

d) Problemas dos trabalhadores nos Locais de Trabalho; 
 

2) DIVERSOS 
 

CAMARADA 

O STAD tem realizado grandes ações de intervenção nos locais de trabalho e nas empresas porque os 

problemas que existem são cada vez mais complexos e difíceis para os trabalhadores.  

O STAD continua a acompanhar as largas dezenas de locais de trabalho, quer da Limpeza Industrial a 

exigir o cumprimento do CCT e dos direitos dos trabalhadores e a reivindicar novos direitos, sempre a 

pensar que os trabalhadores têm o direito a ter uma vida melhor. O ano de 2023 é o ano de negociação 

do CCT do setor para o ano de 2024, vamos lutar por uma vida melhor. 

Também na Vigilância Privada o STAD acompanha todas as situações na defesa dos direitos dos 

trabalhadores, também neste setor, e apesar de ter havido negociação no ano de 2022 para 2023, 

vamos este novamente negociar o CCT para 2024, a luta continua por uma vida melhor. 

O STAD tem sempre um único objectivo – defender os interesses dos trabalhadores, protegendo os 

direitos e dirigindo o combate pela melhoria dos salários e das condições de trabalho! 

O STAD tem tido uma posição firme e fundamental nestas situações, sempre em defesa dos 

trabalhadores e com os trabalhadores! 

CAMARADA 

Neste quadro, é muito importante participares nesta Reunião Nacional de Delegados Sindicais - 

organiza a tua vida para participares, 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. Informa-te 

para poderes informar melhor os teus colegas. 

 

PARTICIPA NESTA RNDS - CONTAMOS CONTIGO!!! A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!! 
 

  
COMUNICADO Nº 16/2023 
LISBOA, 07/02/2023 


