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

INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES SOBRE O

VIRUS COVID   19:  
Acabou o estado de emergência!

A acção do STAD reforça-se e os Serviços já
estão abertos aos trabalhadores desde 20-4-2020,

mas com o necessário distanciamento social! 

A LUTA CONTINUA! 
COLEGA E CAMARADA

Acabou o Estado de Emergência em Portugal!

Se,  felizmente,  não  existiu  no nosso  País  a  dimensão de  catástrofe  como,  infelizmente,

existiu noutros países foi porque o Povo português compreendeu a gravidade da situação e,

na generalidade, cumpriu as orientações do Governo, especialmente as do confinamento

social – cada trabalhador(a) contribuiu para o resultado do combate à pandemia!

Porém, o perigo ainda não terminou! 

Temos que continuar a respeitar  as orientações contra a pandemia para continuarmos a

proteger-nos  e  às  nossas  famílias  –  temos  que  continuar  a  ter  medidas  de  protecção

sanitária!

Como é do conhecimento geral, mesmo no pico da situação pandémica, o STAD  NUNCA

esteve fechado ou seja, se as instalações estiveram encerradas, a Direcção Nacional e os

Serviços estiveram sempre preparados para intervirem se e quando necessário. 

Por  outro  lado,  desde 20-4-2020,  o STAD já  tem os Serviços abertos  aos trabalhadores,

apesar de ter as restrições no atendimento impostas pelo distanciamento social. 
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Com o fim do Estado de Emergência, a Direcção Nacional reforça a sua disponibilidade para

realizar todas as acções necessárias para defender os trabalhadores – e os Serviços vão

continuar a funcionar com distanciamento social, ou seja, com restrições no atendimento.

CAMARADA E COLEGA

Todos desejamos que rapidamente esta situação termine – pelo bem-estar da nossa família e

pela  nossa  saúde  física  e  psíquica  mas,  também,  para  ultrapassarmos  as  nossas

dificuldades económicas!

De facto, nos sectores da Limpeza Industrial e da Vigilância Privada há muitos milhares de

trabalhadores e trabalhadoras em LAY-OFF, com as consequentes reduções de retribuições

e as necessidades económicas acrescidas devido a esta terrível situação!

A melhor e a mais rápida forma de sairmos:

 Da actual  situação sanitária,  é  continuarmos a respeitar  as normas de segurança

sanitária; 

 Das actuais dificuldades económicas, é continuarmos preparados e preparadas para,

depois da crise pandémica, prosseguirmos o combate pela melhoria da nossa vida,

com mais direitos e melhores salários!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
Desejamos a todos os/as trabalhadores/as e respectivas famílias os votos de muita saúde.
Lisboa, 04/05/2020                                                                                                                   CORDIAIS SAUDAÇÕES SINDICAIS 
Comunicado nº. 35/2020                                                                                        A DIRECÇÃO NACIONAL
                                                                                                                          

- CONTACTOS DO STAD -
SEDE NACIONAL E

DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA
213 463 756 – 213 475 596 / 9

stad_nacional@stad.pt
DELEGAÇÃO REGIONAL DE 

SETÚBAL
265 227 708  

stad.setubal@stad.pt
DELEGAÇÃO REGIONAL DO 

PORTO
223 323 756 – 223 323 781

stad.porto@stad.pt
DELEGAÇÃO REGIONAL DE 

COIMBRA
239 820 909

stad.coimbra@.stad.pt
DELEGAÇÃO LOCAL REGIÃO

AUTÓNOMA DA MADEIRA
291 228 349

delegacoes.sindicais@netmadeira.com
DELEGAÇÃO LOCAL REGIÃO

AUTÓNOMA DOS AÇORES
296 282 319

stad.acores@stad.pt
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