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SAUDAÇÃO AOS TRABALHADORES QUE ENFRENTAM O COVID 19

Em primeiro lugar, neste difícil momento de saúde pública que estamos a viver em Portugal e no Mundo, o STAD 
saúda todos os trabalhadores e trabalhadoras do sector da Vigilância Privada pelo seu esforço e sacrifício no combate 
ao Covid.19 pois, muitas vezes, estamos na linha da frente!

Também saudamos o esforço e sacrifício de todos(as) trabalhadores(as) quer na Vigilância, quer nos 
Transportes de Valores e Operadores de Valores, que estiveram no Regime do Lay-Off simplificado, regime 
que o STAD considera prejudicial para os trabalhadores mas que, face à situação atual, foi um mal menor, não 
deixando, no entanto, de ter causado graves consequências para os trabalhadores e respetivas famílias, uma 
vez que os seus rendimentos foram substancialmente reduzidos.

Infelizmente, existe ainda um conjunto importante de trabalhadores que vão continuar em Lay-Off, como é 
o caso dos trabalhadores(as) da ICTS, que agora aderiu ao Lay-Off do Código do Trabalho.

O STAD deseja que a situação que estamos a viver, passe rapidamente de forma a voltarmos à 
normalidade!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!



CONVOCA-SE UM PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES (PNT)

Por todas essas razões temos que part ic ipar 
maciçamente no PNT -  Plenár io Nacional  de 
Trabalhadores, (descentralizado, ver última página). 
Temos que estar unidos, organizados e preparados para, 
se necessário, realizarmos acções de luta para 

defendermos os nossos legítimos e justos interesses.

PARTICIPA! 

TODOS E TODAS AO PNT PARA DEFENDERMOS OS 
NOSSOS LEGÍTIMOS INTERESSES!

O ACTUAL CCT FOI UMA GRANDE CONQUISTA DA CLASSE TRABALHADORA!

É verdade que, ao longo dos anos, devido à intransigência 
do Patronato, temos tido grandes dificuldades nas 
negociações. Mas, também é verdade que, com muita 
união, organização, luta e confiança no STAD, temos 
conquistado importantes direitos e melhorado os nossos 
salários! 

Foi exactamente isto que sucedeu na última e importante 
revisão do CCT de 2019 e 2020.
Por isto afirmamos que o CCT de 2019/2020 foi uma 
importante conquista da Classe Trabalhadora! 
Assim, para continuarmos com confiança para o futuro, 
recordamos os seus principais direitos:

A) CLª. 14ª. DO CCT / “SUCESSÃO DE POSTO DE TRABALHO “- O GRANDE COMBATE DESTES DOIS ANOS!

Esta cláusula é a mais importante no combate contra a 
Transmissão de Estabelecimento "à Moda do Patrão"!
 Ou seja, por um lado salvaguardou os direitos dos 
trabalhadores, principalmente a efetividade e a 
antiguidade; por outro lado, foi e é uma grande arma de 

combate contra as manobras manhosas de patrões sem 
escrúpulos que querem colocar os trabalhadores 
precários e, simultaneamente, para o combate pela nossa 
DIGNIDADE!

(I) Aeroporto de Lisboa / Terminal I - saiu a PROSEGUR e entrou a ICTS); Terminal II - saiu a PROSEGUR e entrou a 
SECURITAS); (II) Aeroportos dos Açores - Saiu a PROSEGUR e entrou a ICTS. Foram salvaguardados 
aproximadamente 1000 postos de trabalho com direitos. (III) Ministério da Justiça – saiu a SECURITAS e entrou a 
COPS. Foram salvaguardados aproximadamente 300 postos de trabalho com direitos. (IV). Refer / IP – saiu a STRONG-
CHARON e entrou a COPS. Foram salvaguardados aproximadamente 300 postos de trabalho com direitos. (V). 
Faculdade de Ciências e Tecnologia / Monte da Caparica – saiu a STRONG-CHARON e entrou a 2045. Foram 
salvaguardados aproximadamente 16 postos de trabalho com direitos.

B) ALGUNS EXEMPLOS MUITO POSITIVOS DA APLICAÇÃO DA CLª. 14ª.

 

C) O GRANDE EXEMPLO DO ACTUAL CCT = QUATRO AUMENTOS DE SALÁRIOS

O exemplo dos aumentos demostra a grande vitoria que 
foi o CCT/2019-2020! Havia colegas e camaradas que, na 
altura, tinham dúvidas e outros que o criticaram – agora, 
certamente, vinte meses após a sua vigência, estes 

colegas e camaradas já compreenderam que a estratégia 
sindical do STAD foi a mais correta!

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA!

D) AQUISIÇÃO DE NOVOS DIREITOS

ANEXO VII - SUBSÍDIO DE TRANSPORTE 

· VAP/APA-A – FOI CRIADO UM SUBSÍDIO DE TRANSPORTE NO VALOR DE 40.83 A PARTIR DE 1.07.2019

ANEXO V - SUBSÍDIOS DE FUNÇÃO 

· VIGILANTES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE “FISCAL DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS – FOI 

CRIADO UM SUBSÍDIO DE FUNÇÃO NO VALOR DE 62.41€

DIREITOS ESPECÍFICOS PARA OS VIGILANTES DE TRANSPORTE DE VALORES E OPERADORES DE VALORES 

· PARA OS TVAS E OPERADORES DE VALORES, EM CASO DE DESPEDIMENTO COLETIVO, FOI FIXADA UMA 

COMPENSAÇÃO DE UM MÊS POR CADA ANO DE ANTIGUIDADE (ver CAPÍTULOS XV e XVI).

REPOSIÇÃO A 1 DE JANEIRO DE 2021 DAS SEGUINTES PERCENTAGENS:

· FERIADOS, ACTUALMENTE = 50% // A PARTIR DE 1.1.2021 = 100%

· HORAS DIURNAS DE TRABALHO SUPLEMENTAR, ACTUALMENTE = 37.5% // A PARTIR DE 1.1.2021 = 50%

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

(I)� Reuniões com empresas – LOOMIS; SECURITAS, PROSEGUR; RONSEGUR; PSG, POWERSHIELD; 
(II) Reuniões no Ministério do Trabalho no âmbito da Transmissão de Estabelecimento – SECURITAS / PRESTIBEL ; 

SECURITAS / 2045; STRONG-CHARON/ PM; RONSEGUR / VMSEGURANÇA; SECURITAS / COPS; STRONG-
CHARON / RONSEGUR.

(III) Plenários de trabalhadores e contactos nos locais de trabalho – O STAD tem realizado centenas de contactos e  
dezenas de plenários para informar dos direitos, nomeadamente em relação à aplicação da norma legal da 
Transmissão de Estabelecimento.

Desta forma, o STAD tem defendido os interesses dos 
trabalhadores e trabalhadoras do sector. Agora, para 
continuarmos, todos, a fazê-lo, vamos preparar a revisão 
do nosso CCT participando no PNT (descentralizado) 

para aprovar a proposta sindical a apresentar ao 
patronato. Ou seja,

A LUTA CONTINUA, VENCEREMOS!

Muitos dos nossos direitos não são respeitados pela 
maioria das empresas, prejudicando profundamente a 
Classe Trabalhadora. Para combater esta situação, o 

STAD intervém e procura sempre dinamizar a UNIÃO, 
ORGANIZAÇÃO E  LUTA dos  t raba lhado res . 
Concretamente, o STAD tem realizado:

VAI-SE INICIAR O PROCESSO DE REVISÃO DO CCT

Começamos por recordar a todos os trabalhadores e traba-
lhadoras que o nosso CCT, ou seja, a tabela salarial e as 
cláusulas de expressão pecuniárias, bem como os outros 
direitos contratuais, vão ter que ter uma revisão em 2020 
para vigorar durante o ano 2021. Para que o STAD possa 
apresentar às Associações Patronais a proposta de revisão 
do CCT para o ano de 2021, é necessário que esta seja 
debatida e aprovada democraticamente pela Classe Traba-
lhadora. Por isso, o STAD vai apresentar ao PNT (Plenário 
Nacional de Trabalhadores) do Sector da Vigilância Privada 
(descentralizado por sessões regionais – ver ultima página) 
um projecto de uma proposta de revisão do CCT, a realizar 
na segunda quinzena de Setembro. O STAD convoca e 
mobiliza os trabalhadores para comparecerem maciçamen-
te nas sessões descentralizadas do PNT que se irá realizar 
a nível nacional, para que, democraticamente, decidam da 
proposta do STAD a apresentar ao patronato.

Certamente que, com a crise sanitária do COVID 19, o 
Patronato vai fazer um discurso dramático sobre as dificul-
dades económicas das empresas, que a grande preocupa-
ção neste momento é a manutenção do emprego, que, blá, 
blá, blá, etc & tal e que, sobre os aumentos salariais, ZERO, 
está muito difícil!
Ou seja, nada diferente daqueles discursos que temos 
ouvido ao longo dos anos – e é este discurso que teremos 
de combater! Por isso, COLEGA e CAMARADA, vamo-nos 
preparar para defender e reivindicar a manutenção de 
direitos, a melhoria dos direitos contratuais e os aumentos 
salariais justos! Sim, porque nós queremos ter melhores 
salários e viver melhor, não poderemos permitir que esse 
direito nos seja negado!
As empresas continuam a dar lucros e, por isso, não 
existem razões para que essa riqueza não seja repartida 
com justiça social!
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TODOS UNIDOS E TODOS A PARTICIPAR NO PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES (PNT)

A UNIÃO FAZ A FORÇA! - STAD, FORÇA SINDICAL! 

PNT / PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES – SESSÕES DESCENTRALIZADAS 

 


