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

 

A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS 
 

CONVOCATÓRIA 
PARA 

REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS 
 

FEVEREIRO DE 2018 
CAMARADA  

por este meio e no contexto de todas as acções, lutas e outras actividades desenvolvidas e a desenvolver 

pelo STAD, a Direcção Nacional vem convocar-te para participares na próxima Reunião Nacional de 

Delegados Sindicais, (descentralizada por sessões regionais e locais) de Fevereiro e que se vai realizar, nos 

seguintes horários e locais: 

Delegação, data e local das sessões da RNDS de Fevereiro de 2018    
DELEGAÇÃO DIA LOCAL 

Regional  
de  

Setúbal 

23-2-2018 
Sexta-feira 

Delegação Regional do STAD    
Largo da Misericórdia nº 46-2º  

Setúbal 

Regional  
do  

Porto 

26-2-2028 
Segunda-

feira 

Delegação Regional do Porto 
Praça carlos Alberto, nº. 123 – Sala 35  

Porto 

Regional  
de  

Coimbra 

27-2-2018 
Terça-feira 

Delegação Regional do STAD    
Avª. Fernão de Magalhães, 24, 2º -  3000  

Coimbra 

Regional  
de  

Lisboa 

28-2-2018 
Quarta-feira 

Sede Nacional do STAD  
Rua de S. Paulo nº 12 -  1º  

Lisboa 

Local da 
R. A. Madeira 

A marcar  
em breve 

Sindicato dos Cabeleireiros 
Rua Dr. Fernão D´Ornelas, nº 6, 2º - Funchal 

Local da 
R. A. Açores 

A marcar  
em breve 

União Sindicatos de Ponta Delgada  
Rua do Peru, 101 - Ponta Delgada 

HORÁRIOS DE TODAS AS REUNIÕES - das 09.30H ÀS 17.00H, 
 

 

CAMARADA, 

Esta Reunião Nacional de Delegados Sindicais do mês de Fevereiro de 2018 terá a seguinte 

mailto:stad_nacional@stad.pt


ORDEM DE TRABALHOS 
          

1. Situação Social do País e acções e actividades a desenvolver - análise da situação 
politica e social nacional e internacional e acções e lutas do STAD;  

 

2. Problemas laborais dos trabalhadores nos Locais de Trabalho; 
 

3. Sector da Vigilância Privada – acções reivindicativas em desenvolvimento e a 
desenvolver para aplicar o CCT/STAD em todas as empresas, especialmente as 
“empresas fora-da-lei” e nos locais de trabalho; a nova legislação da transmissão de 
estabelecimento que vai ser aprovada na Assembleia da República; a implementação 
do “Observatório da Segurança Privada – OSP”e a  estratégia do STAD; 

 

4. Sector da Limpeza Industrial – CONTRATAÇÃO COLECTIVA DO SECTOR: organização 
e mobilização da Classe para o processo de revisão do CCT/STAD, de acordo com a 
proposta, de acordo com a proposta entregue aos patrões; as vitórias nas lutas e nos 
processos em Tribunal de Trabalho; Acção Reivindicativa e acções e lutas nas 
empresas e locais de trabalho. 

 

 

CAMARADA, 

Apelamos a todos os Dirigentes e Delegados Sindicais que se organizem e participem activamente nesta 

Reunião Nacional de Delegados Sindicais porque vamos fazer o balanço das últimas acções e lutas e 

organizar a acção e luta sindical para os próximos tempos! 

Natural e especialmente, o STAD, continua a dedicar especial atenção á contratação colectiva nos nossos 

sectores: 

 Na Limpeza Industrial, depois dos patrões terem boicotado a revisão do CCT desde há catorze anos, 

já começou o processo de revisão com a entrega aos patrões em Janeiro da proposta. Agora, com a 

nossa actividade sindical, vamos iniciar o processo de informação e mobilização sindical da Classe 

Trabalhadora para o processo de revisão; 

 Na Vigilância Privada, é necessário continuar a fazer cumprir o nosso CCT em todas as empresas, 

muito especialmente nas empresas “fora-da-lei” – mas não só, e analisar a nova legislação a ser 

aprovada na Assembleia da República sobre a transmissão de estabelecimento e a estratégia 

sindical para a implementar!!!! 

CAMARADA, 

È para participares nesta Reunião Nacional de Delegados Sindicais que agora te convocamos.  

O STAD, organiza esta RNDS para continuarmos a nossa acção colectiva de informar, mobilizar, organizar e 

dinamizar a Classe Trabalhadora para a luta pelo nosso CCT da Limpeza Industrial e pela aplicação do 

nosso CCT da Vigilância Privada, pelos direitos e salários – somente desta forma eles estão defendidos! 

Organiza a tua vida pessoal e laboral porque CONTAMOS CONTIGO – ATÉ À R.N.D.S.! 

VIVA O STAD! 
 

SAUDAÇÕES SINDICAIS 
Comunicado nº. 24/2018 - Lisboa, 21-2-2018                                                                                                 A DIRECÇÃO NACIONAL 



 

 

 


