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

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES DA

PSG

O STAD REUNIU COM A PSG NO DIA 17.8.2020.
Porque ainda não há uma resolução dos

problemas laborais existentes na empresa,  
MARCADA UMA NOVA REUNIÃO PARA O

PRÓXIMO DIA 4.9.2020 – A LUTA CONTINUA!
COMPANHEIRA E COMPANHEIRA

No seguimento da informação transmitida no comunicado nº53/2020, o STAD reuniu com a PSG

no dia 17.08.2020,  onde foram apresentadas um conjunto de matérias laborais à empresa, no

sentido de se tentar encontrar uma solução para a resolução dos problemas laborais existentes,

em particular, o atraso verificado no pagamento dos salários no mês de Julho.

As matérias laborais apresentadas pelo STAD à PSG foram as seguintes:

1. Pagamento dos salários até ao último dia útil de cada mês;
2. Horários de trabalho
2.1 Horários de 12 horas 
2.2 Escalas
3. Pagamento do trabalho extraordinário 
4. Trabalhadores a aguardar colocação num posto de trabalho sem informação escrita
5. Recibos (discriminação / entrega aos trabalhadores)
6. Formação / renovação do cartão profissional
7. Trabalho noturno
7.1 Período noturno
7.2 Pagamento da média das horas noturnas nas férias, subsídio de férias e subsídio de Natal
8. Pagamento / Feriados
9. Pagamento em duodécimos 
10. Pagamento do subsídio de alimentação 

COLEGA E CAMARADA

Nesta reunião a PSG só tomou posição sobre o ponto
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1. Pagamento dos salários até ao último dia útil de cada mês

 Posição da   PSG  

A PSG transmitiu ao STAD que lamenta o sucedido, que o atraso no pagamento dos salários no

mês de Julho, foi causado por uma falha de comunicação ao Banco. Mais informou ao STAD, que

a  empresa  cumpre  com as  suas  obrigações  legais  e  que  tudo  fará  para  que  no  futuro  esta

situação não volte a acontecer.

 Posição do STAD  

O STAD transmitiu á PSG que é inaceitável haver trabalhadores que ao dia 4 de Julho ainda não

tinham recebido o seu salário, que regista a explicação da empresa mas que, se a situação se

repetir, ou seja, se a PSG voltar a não cumprir com as suas obrigações legais no pagamento dos

salários até ao ultimo dia útil do mês, o STAD tomará uma posição firme na defesa dos interesses

dos trabalhadores.

AMIGO E AMIGA 

Qual foi a posição da PSG nas restantes matérias laborais colocadas pelo STAD?

A  PSG nesta reunião não tomou qualquer posição, mas comprometeu-se a analisar as várias

situações apresentadas pelo STAD e a transmitir a sua posição na próxima reunião entre o STAD

e a PSG, que já ficou agendada para o próximo dia 4 de Setembro.

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA

O STAD defende junto da  PSG (ou qualquer outra empresa, seja ela qual for!!) a aplicação dos

direitos laborais dos trabalhadores, muito em especial aqueles direitos que o CCT/STAD estipula.

Qualquer  empresa  que  não  cumpra  (seja  ela  qual  for,  repetimos!)  terá  frontalmente  toda  a

oposição e combate firme do STAD e dos trabalhadores.

CAMARADA

Face à posição que a PSG tomar na próxima reunião, o STAD, por sua vez, tomará uma posição!

Após  a  posição  que  a  PSG tomar  na  próxima reunião,  o  STAD emitirá  um comunicado  aos

trabalhadores com as posições assumidas, quer pela PSG, quer pelo STAD.

STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORES
DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA! 

STAD – FORÇA SINDICAL - SINDICALIZA-TE! 
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