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GRANDE ALERTA DO STAD:
UMA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
DA LEI DA SEGURANÇA PRIVADA
PODE COLOCAR EM SÉRIO RISCO
O NOSSO EMPREGO!

TODOS AOS PLENÁRIOS PARA CONHECER EM PORMENOR A SITUAÇÃO
E DECIDIRMOS O QUE TEMOS QUE FAZER PARA DEFENDERMOS O
FUTURO DO NOSSO EMPREGO!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

COLEGA E CAMARADA,

O Governo aprovou em Conselho de Ministros e apresentou na Assembleia da Republica uma proposta de
alteração da Lei de Segurança Privada – LSP (a lei que regula o nosso sector) que, entre várias alterações, prevê
uma alteração que, a ser aprovada, mudará profundamente a realidade económica dos “Transportes e Operadores
de Valores” e, como consequência, poderá colocar em sérios riscos o nosso emprego.
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA
O que significa este GRANDE ALERTA DO STAD?
Vamos explicar a situação existente e o sério risco que existe para o nosso emprego:
1. Actualmente, a LSP estipula expressamente (ver LSP – 34/2013, artigo 7º., alíneas nº. 4 e 5) que todos os
valores no valor igual ou superior a 15.000 €uros (quinze mil euros) têm que ser transportados e/ou
tratados por uma empresa de transporte de valores;

2. Agora, a proposta de alteração aprovada em Conselho de Ministros estipula que essa obrigação será para
valores iguais ou superiores a 150.000 €uros (cento e cinquenta mil euros).
3. Conclusão – todos os valores entre os actuais 15.000 €uros (actual obrigação legal) e os 150.000€uros
(agora propostos) podem ser tratados e/ou transportados de qualquer maneira e sem qualquer exigências
quanto à segurança, o que certamente terá como resultado, se for aprovado, as seguintes consequências
imediatas e directas:


Toda a actividade comercial do sector mudará radicalmente, reduzindo-se o “mercado” de
transportes de valores pois os valores até 150.000€uros poderão ser transportados de qualquer
forma, de bicicleta, de motorizada, de carinha Renault 4, de mochila, de UBER, etc, etc, o que
aumentará a concorrência feroz entre empresas institucionais e “empresas de vão de escada”, que
surgirão (como hoje já sucede na vigilância) sem terem qualquer segurança, seja para os
trabalhadores TVAs que futuramente vierem a fazer este trabalho seja para os valores em causa;



Os actuais empregos de TVAs e Operadores de Valores, profissões de elevada qualificação e
exigência profissional, e, quanto aos TVAS, de graves perigos profissionais, poderão ficar em
sérios riscos devido a esta profunda alteração no mercado porque a concorrência comercial será
feroz e o Dumping Social uma dura realidade (como actualmente já sucede na vigilância estática);



E, em caso de problemas do dito “mercado”, o que fazem todas as empresas??? Reduzem pessoal
– ou seja, o nosso emprego!!!!;



E, finalmente, aumentará os riscos de aumento de criminalidade porque os assaltos e roubos
terão um espaço de maior operacionalidade e rentabilidade – haverão valores até 150.000 €uros a
circular nas cidades e estradas sem qualquer segurança, o que atrairá mais facilmente a
gatunagem, colocando em risco, em primeiro lugar, os trabalhadores TVAs que estiverem a fazer
esse serviço!!!

CAMARADA E COLEGA
Este é o GRANDE ALERTA DO STAD: -

SE ESTA ALTERAÇÃO DA LSP VIER A SER APROVADA PELA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA O
NOSSO EMPREGO DE TVAS E OPERADORES DE VALORES PODERÁ SER COLOCADO EM CAUSA!
È neste contexto e porque NÂO vamos ficar de braços cruzados a ver o nosso futuro em risco que

O STAD CONVOCA TODOS OS TVAs E OPERADORES DE VALORES DAS EMPRESAS
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Para participarem nos Plenários que se vão realizar nas regiões e empresas para imediatamente se

DEBATER PROFUNDAMENTE ESTA SITUAÇÃO E TOMARMOS DECISÕES SOBRE
O QUE TEMOS QUE FAZER PARA DEFENDERMOS O FUTURO DO NOSSO EMPREGO!

TODOS AOS PLENÁRIOS!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!!!
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