
AOS/ÀS VIGILANTES DA
VIGIEXPERT

A TODOS OS TRABALHADORES

O 2º. DIA NACIONAL DE
LUTA 

DE 24.MARÇO NA VIGIEXPERT 
(CONCENTRAÇÕES JUNTO DOS CLIENTES E A GREVE) 

É ANULADO PORQUE A
VIGIEXPERT:

 COLOCOU O TRABALHADOR NUM POSTO DE TRABALHO COM 
CONDIÇÕES DIGNAS!

 ARQUIVOU O PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO TRABALHADOR!

VITÓRIA
DA UNIÃO, DA LUTA, DA SOLIDARIEDADE E DA DETERMINAÇÃO 

E FIRMEZA DO TRABALHADOR E DO STAD!

VALE A PENA A LUTAR – A LUTA COMPENSA ! 
 OS DIREITOS E A DIGNIDADE SÃO VALORES

INTOCÁVEIS!
COLEGA E CAMARADA 



COMUNICADO Nº 27/2023, LISBOA, 21/03/2023

Perante a organização do  STAD do 2º. DIA NACIONAL DE LUTA para o próximo dia 24, a  VIGIEXPERT ,no

passado dia 17 de Março, solicitou ao Ministério do Trabalho uma reunião urgente, com o  STAD e o próprio

Ministério para a resolução imediata do problema (que foi causado pela própria empresa).

Naturalmente que o STAD de imediato aceitou reunir com a VIGIEXPERT porque o grande objetivo do STAD é a

resolução dos problemas sem ser necessário utilizar os meios de ação sindical que tem ao seu dispor! 

AMIGO E AMIGA

A  VIGIEXPERT, nesta  reunião  no  Ministério  do  Trabalho,  propôs  ao  STAD o  arquivamento  do  processo

disciplinar instaurando ao trabalhador e a sua colocação num posto de trabalho com condições dignas.

Porque não colocou qualquer contrapartida, o STAD decidiu imediatamente anular a concentração nacional e a

greve para dia 24.Março!

Mas, atenção, este compromisso não é um cheque em branco passado pelo  STAD à  VIGIEXPERT, porque o

STAD vai continuar vigilante á situação do trabalhador, ou seja, continuará a apoiá-lo totalmente!

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

AGORA, A VIGIEXPERT NÃO PODE FALHAR!
Como se costuma dizer, a “bola esta do lado “da VIGIEXPERT! 

Ou seja, se a VIGIEXPERT não honrar o compromisso agora assumido, o STAD voltará à luta – e com muito

mais força porque tem ainda mais razão do seu lado! 

O STAD defende junto da  VIGIEXPERT (ou perante qualquer empresa),  postos de trabalho com condições

dignas e a aplicação dos direitos laborais dos trabalhadores, muito em especial aqueles que o  CCT/STAD

estipula!

Qualquer empresa que não cumpra com os direitos laborais dos trabalhadores ou que ponha em causa a nossa

dignidade, seja que empresa for, terá frontalmente toda a oposição = luta do STAD e dos trabalhadores!

CAMARADA E COLEGA 

Uma coisa sabemos – queremos os nossos direitos, os nossos problemas resolvidos e exigimos respeito pela

nossa dignidade! 

Sabemos que temos razão – é necessário solucionar os problemas laborais que a VIGIEXPERT cria e, por isso,

combatemos para sermos respeitados.

Somos  nós,  trabalhadores  e  trabalhadoras,  que  damos  a  “cara”  pela  VIGIEXPERT em todos  os  clientes,

executando com responsabilidade e zelo as nossas funções.  

TEMOS DIREITOS – EXIGIMOS O SEU CUMPRIMENTO!
TEMOS DIGNIDADE – EXIGIMOS RESPEITO!

SOMOS VIGILANTES – VAMOS ESTAR TODOS AINDA MAIS VIGILANTES!
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NO STAD, COM ORGANIZAÇÃO E LUTA, OS NOSSOS DIREITOS SÃO
CUMPRIDOS E OS NOSSOS INTERESSES SÃO PROTEGIDOS! 

A UNIÃO FAZ A FORÇA – VENCEREMOS!
SINDICALIZA-TE NO 

STAD – FORÇA SINDICAL! 


