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ACTIVIDADES DIVERSAS 
(Antigo Sindicato dos Contínuos e Porteiros, fundado em 1/11/41) 
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FILIADO: 
Em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL 

 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES DA 

STRONG 
O STAD DENUNCIA: 

 

A STRONG NÃO ESTÁ A FAZER O PAGAMENTO 
DAS HORAS NOCTURNAS NEM FEZ O PAGAMENTO 

DAS MEDIAS DAS HORAS NOCTURNAS NO 
SUBSÍDIO DE NATAL!  

 

NÃO PODE SER, A STRONG TEM QUE CUMPRIR COM O CCT! 
TEMOS DIREITOS E NÃO VAMOS FICAR DE BRAÇOS CRUZADOS! 

EXIGIMOS OS NOSSOS DIREITOS - A LUTA CONTINUA! 
 

O STAD JÁ SOLICITOU A INTERVENÇÃO DA ACT! 
 

COLEGA 

A STRONG, num total desrespeito para com os trabalhadores, não pagou as horas nocturnas nem as médias das 

horas nocturnas no subsídio de Natal de acordo com o estipulado na cláusula 41ª do CCT/STAD! 

 O STAD, ao tomar conhecimento desta situação, enviou à STRONG um oficio a exigir um esclarecimento da sua 

parte acerca desta situação e a reposição da legalidade – porem, até esta data a empresa não deu ainda qualquer 

resposta, desrespeitando claramente o diálogo social! 

Perante esta actuação da STRONG, o STAD já fez uma denúncia à ACT e requereu a sua intervenção urgente! 

CAMARADA 

A STRONG é reincidente na violação dos direitos dos trabalhadores e do CCT/STAD!  

Não pode ser, a STRONG não está acima da LEI – a STRONG tem que respeitar a Lei e o CCT! 

Estas situações de irregularidades praticadas por parte da STRONG, não são novas, já se realizaram várias 

reuniões entre o STAD e a STRONG para que a esta resolvesse os problemas laborais – mas a verdade é que os 

problemas laborais existentes continuam sem resolução! 
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A STRONG TEM QUE CUMPRIR COM CCT/STAD 
TEMOS DIREITOS - EXIGIMOS O SEU CUMPRIMENTO! 

 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

O STAD recorda que a STRONG até há cerca 2 anos não pagava as horas noturnas – e o STAD, para combater esta 

violação dos nossos direitos, intentou um processo em Tribunal de Trabalho e ganhou-o e a STRONG começou a 

cumprir com as horas noturnas! Mas, agora, a STRONG voltou a cometer a mesma violação – NÂO PODE SER!! 

O STAD vai novamente mobilizar e organizar a luta pelos nossos direitos e vai intervir de todas as formas para 

que a legalidade seja reposta - ou seja, para que a STRONG pague as horas nocturnas e as médias das horas 

nocturnas no Subsídio de Natal dos trabalhadores, como é legal – ver cláusula 41 do CCT/STAD!  

Se a STRONG não resolver definitivamente os problemas laborais existentes na empresa, a Classe Trabalhadora 

vai recorrer a todas as formas de luta para defender os seus interesses - não vamos ficar de braços cruzados e 

parados a ver a STRONG  violar os nossos direitos para enriquecer ainda mais enquanto nós empobrecemos! 

COLEGA 

Quando uma empresa não cumpre com os nossos direitos, das duas uma, ou ficamos quietinhos no nosso 

cantinho à espera que um dia a empresa se lembre de cumprir, situação que jamais irá acontecer - por isso esta 

não é a solução! Ou então vamos exigir que os nossos direitos sejam aplicados e, para isso, lutaremos por eles - 

esta sim, é a solução, a única solução! È isto que temos que fazer com a STRONG! 

O STAD vai aguardar até ao final do mês de Janeiro para que a STRONG regularize os problemas laborais 

existentes na empresa - se a STRONG não os regularizar, continuar a não cumprir com o CCT, continuar a 

desrespeitar o diálogo social e a desrespeitar os trabalhadores, só nos resta uma solução, a LUTA! 

CAMARADA 

Temos que estar todos unidos e organizados no STAD para lutarmos contra esta actuação da STRONG – nós 

exigimos os nossos direitos! Para isso, recorreremos a todas as formas de lutas e utilizaremos a UNIÃO da Classe 

Trabalhadora para exigirmos à STRONG o cumprimento do CCT! 

Entretanto, o STAD vai continuar a denunciar esta situação e, na ACT, a exigir uma actuação rápida e firme deste 

organismo público de fiscalização contra a violação grosseira pela STRONG dos nossos direitos! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
TEMOS DIREITOS – O CCT/STAD TEM QUE SER APLICADO! 

 

A UNIÃO FAZ A FORÇA – NO STAD, COM ORGANIZAÇÃO E 
LUTA, OS NOSSOS DIREITOS SERÃO CUMPRIDOS E OS 

NOSSOS INTERESSES SERÃO DEFENDIDOS! 
 

STAD, O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO 
SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA! - SINDICALIZA-TE! 

 

Comunicado nº. 17/2018 – Lisboa, 21-1-2018                                                                                                                    A DIRECÇÃO NACIONAL 
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