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Em Portugal, na CGTP – IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL

A TODOS OS DELEGADOS SINDICAIS 

INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE:
TOMADA DE POSSE DOS CORPOS GERENTES 

PARA O QUADRIENIO DE 2019 A 2023
CAMARADA
Devido à pandemia que se instalou no nosso País e no Mundo e, nas últimas semanas, com
mais incidência na Região de Lisboa e Vale do Tejo, não tem sido possível realizar importantes
actividades que o  STAD normalmente desenvolve e outras que estavam agendadas para o
início do ano de 2020. 
E, infelizmente, a situação continua a não estar controlada, como é do conhecimento geral!
Porém, todos como sabemos, a actividade sindical nunca parou nem o STAD fechou!!!
Mas, para todos os efeitos e porque, principalmente, não sabemos quando a situação voltará à
normalidade, que temos que realizar as actividades necessárias da melhor forma possível.
É por esta razão que o STAD vai realizar as seguintes actividades da forma seguinte.

 TOMADA DE POSSE DOS NOVOS CORPOS GERENTES ELEITOS EM MARÇO/  
2020

Como  foi  transmitido  no  último  comunicado  sobre  este  assunto,  já  estiveram  agendadas
diversas datas para a  realização da TOMADA DE POSSE mas nunca foi  possível  realizá-la
devido à pandemia
Assim, porque entendemos que não devemos arriscar juntar cerca de 50 pessoas numa sala e
o STAD tem a obrigação de zelar pela saúde de todos, a TOMADA DE POSSE irá ser realizada
de forma descentralizada por delegações regionais e só com a presença dos membros eleitos
para  os  Corpos  Gerentes,  ou  seja,  sem  a  participação  de  delegados  sindicais  e  outros
convidados, nas seguintes 

DATAS E HORÁRIOS:
Delegação Regional de Coimbra Dia 20-07-2020 – 2ª.F Pelas10:30 H
Delegação Regional do Porto Dia 20-07-2020 – 2ª.F Pelas 16:00 H
Delegação Regional de Lisboa
Delegação Regional de Setúbal 

Dia 21-07-2020 – 3ª.F Pelas 10:30 H

Desta maneira realizaremos este acto, que é muito importante para o STAD.

mailto:stad_nacional@stad.pt


 REUNIÕES NACIONAIS DE DELEGADOS SINDICAIS (descentralizadas)  
Também pelo mesmo motivo sanitário, desde Março que não temos feito estas importantes e
sempre bastante participadas reuniões. 
É  nestas  reuniões  que  todos  nós  aprendemos,  quando  partilhamos  as  nossas  dúvidas  e
recolhemos as nossas informações -  é  com esta partilha  que fazemos do  STAD o  grande
sindicato que é, sempre activo e combativo na defesa dos trabalhadores! 
Assim, estamos também a analisar=organizar como podemos realizar ainda este mês reuniões
de Delegados Sindicais – em breve daremos informação sobre esta importante actividade.

 INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE NACIONAL  
Também pela mesma razão, a INAUGURAÇÃO OFICIAL DA NOVA SEDE NACIONAL, no Areeiro,
ainda não foi realizada – apesar de, desde Junho / 2019, já estar em funções!!
É  claro  que  todos  os  camaradas,  a  nível  nacional,  têm  naturalmente  muito  gosto  de
conhecerem estas novas instalações, que são uma importante propriedade do STAD. 
Mas se, até agora, ainda não pudemos fazer esta actividade, há um compromisso que o STAD
toma neste momento: 

ASSIM QUE SEJA POSSÍVEL, O STAD REALIZARÁ UMA 
SESSÃO SOLENE DE INAUGURAÇÃO DA NOSSA SEDE NACIONAL!!!

E, nesse dia, iremos estar novamente todos juntos, dirigentes e delegados sindicais e outros
camaradas fraternais, para festejarmos A FORÇA SINDICAL DO STAD!!

CAMARADA
Como  acima  dissemos,  o  STAD,  mesmo  com  as  restrições  impostas  pelo  Governo  para
combater o COVID 19, manteve sempre a sua actividade e continuou a desenvolver a sua acção
e intervenção, de uma maneira ou outra! 
Quer seja no Sector da Limpeza Industrial quer seja no Sector da Vigilância Privada, o STAD
tem estado sempre presentes nos locais de trabalho onde há problemas ou os trabalhadores
nos chamam. Só assim 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 – é neste
período que os trabalhadores precisam mais de nós, para os informar, esclarecer, galvanizar e
defender! E este nosso compromisso vai continuar, sem hesitações ou desfalecimentos!

STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA
LIMPEZA INDUSTRIAL E DA VIGILÂNCIA PRIVADA!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
CAMARADA, 

PROTEJE-TE, SÓ ASSIM PROTEJES OS OUTROS - CONTAMOS CONTIGO!!!
         SAUDAÇÕES SINDICAIS  

A DIRECÇÃO NACIONAL
COMUNICADO Nº.45/2020  
Lisboa, 13-7-2020                                                                                                
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