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

CONVOCATÓRIA
A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS
para participação na

REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS
(descentralizada por delegações regionais)
de

OUTUBRO de 2020

CAMARADA
Por este meio e no contexto da pandemia COVID 19 e de todas as actividades que o nosso Sindicato tem vindo
a desenvolver nestes tempos de combates pela nossa saúde, seja na contratação colectiva seja na
reivindicação nos locais de trabalho, quer no sector da Limpeza Industrial quer no sector da Vigilância Privada,
vimos convocar-te para participares nesta REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS – R.N.D.S.,
(descentralizada por sessões regionais) e que se vai realizar neste mês de OUTUBRO.2020 nas seguintes:

DELEGAÇÕES, DATAS E LOCAIS
DATA
20/10/2020
(3ª Feira)
21/10/2020
(4ª Feira)
22/10/2020
(5ª Feira)
23/10/2020
(6ª Feira)
26/10/2020
(2ª Feira)
26/10/2020
(2ª Feira)

SESSÃO REGIONAL / LOCAL
Sessão da Delegação
Regional do Porto
Sessão da Delegação
Regional de Coimbra
Sessão da Delegação
Regional de Setúbal
Sessão da Delegação
Regional de Lisboa
Sessão da Delegação
Local da R. A. da Madeira
Sessão da Delegação
Local da R. A. dos Açores








MORADA
Delegação Regional de Porto
Largo Ramada Alta, Nº 140 - Porto
Delegação Regional de Coimbra
Avª Fernão Magalhães, nº 24 -2º C - Coimbra
Delegação Regional de Setúbal
Largo da Misericórdia nº 46 - 2º - Setúbal
Sede Nacional do STAD
Rua João da Silva, Nº 20 - Lisboa
Sindicato dos Cabeleireiros
Rua Dr. Fernão d´Ornelas,nº 6, 2º - Funchal
União Sindicatos Ponta Delgada
Rua do Peru, 101 - Ponta Delgada

O HORÁRIO DE CADA SESSÃO É DAS 9:30HORAS ÀS 12:30 HORAS.
CAMARADA
Esta Reunião Nacional de Delegados Sindicais (descentralizada por sessões regionais, terá a seguinte ordem de
trabalhos;
ORDEM DE TRABALHOS
1) SITUAÇÃO SOCIAL E POLITICA, NOS SECTORES, EMPRESAS E LOCAIS DE TRABALHO
a) Situação Social e Politica nacional e Internacional – em especial, o combate contra a pandemia
COVID 19, a acção da CGTP-IN e a actividade do STAD;
b) Sector da Limpeza Industrial – Ponto da situação da aplicação do CCT/STAD do sector da
Limpeza Industrial e Acção Reivindicativa, acções e lutas nas empresas – importantes vitórias;
c) Sector da Vigilância Privada – Ponto da situação da aplicação do CCT/STAD do sector da

Vigilância Privada e Acção Reivindicativa, acções e lutas nas empresas- importantes vitórias;
d) Problemas dos trabalhadores nos Locais de Trabalho ;
2) DIVERSOS
CAMARADA

Continuamos a atravessar um dos piores momentos na vida dos trabalhadores e do povo em geral devido à
pandemia que se instalou no nosso País e no mundo.
Como todos sabemos, infelizmente, no ano de 2020, tem sido difícil realizarmos as nossas importantes
Reuniões Nacionais de Delegados Sindicais. O STAD, apesar desta situação, tem estado sempre a acompanhar
e a informar os trabalhadores nos locais de trabalho, e estamos a acompanhar e a apoiar os trabalhadores que,
infelizmente, estiveram ou estão em regime de Lay-off - e são bastantes nos dois sectores, Limpeza Industrial e
Vigilância Privada!
CAMARADA
NO SECTOR DA LIMPEZA INDUSTRIAL, neste momento, todas as empresas são obrigadas a cumprir com todos
os direitos do CCT/STAD mas, algumas empresas, não estão a respeitar aquilo que assinaram e cortaram
direitos aos trabalhadores – por isto, vamos agir contra esta actuação das empresas.
Neste contexto, informamos que está a ser feito pela ISS /Aeroporto de Lisboa – Aviões / TAP, um
despedimento colectivo no Aeroporto de Lisboa. O STAD está a acompanhar este processo e, no próximo DIA
15.OUTUBRO.202, QUINTA-FEIRA, VAI-SE REALIZAR UMA CONCENTRAÇÃO DE DENUNCIA E PROTESTO NO
AEROPORTO CONTRA A IIS E A EXIGIR TRABALHO!
CAMARADA
NO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA, nos últimos meses temos acompanhado muitos trabalhadores que tem
vindo a passar de uma empresa para outra quando há mudança de empresa por concurso no local de trabalho,
seja ao abrigo do CCT/STAD e a exigir a sua aplicação, seja ao abrigo do Código de Trabalho, quando não se
aplica o CCT. O STAD tem tido um papel importantíssimo e activo nestas situações, sempre em defesa dos
trabalhadores e no direito ao trabalho.
CAMARADA
Neste contexto, informamos também que a LOOMIS está a fazer um despedimento colectivo de cerca de 30
trabalhadores TVAs, a nível nacional. O STAD está também a acompanhar este processo e já está convocada no
próximo DIA 30.OUTUBRO.2020, SEXTA-FEIRA, UMA CONCENTRAÇÃO DE DENUNCIA E PROTESTO NO
AEROPORTO CONTRA A LOOMIS E A EXIGIR TRABALHO!
CAMARADA
Informamos que esta RNDS somente se realiza durante o período da manhã.
Durante o período da tarde, todos os dirigentes e delegados sindicais participarão na Assembleia-geral
ordinária que se vai realizar, conforme a CONVOCATÓRIA que se juntam dois exemplares, para teu
conhecimento e afixares no teu local de trabalho.
Os documentos que vão ser debatidos e votados na A-G serão distribuídos na própria A-G ou podem ser
levantados nas instalações da Sede Nacional e delegações do STAD.
CAMARADA
Como se constata, os conflitos e problemas criados pelos patrões não param – e a acção e combate do STAD
também não!
Por esta razão, é importante participares nesta Reunião Nacional de Delegados Sindicais - organiza a tua vida
para participares, pergunta aos teus colegas de trabalho se têm problemas a tratar e dúvidas para que possas
coloca-las na reunião e assim ajudar melhor os trabalhadores. Informa-te para poderes informar melhor os teus
colegas.

PARTICIPA NESTA RNDS – PARTICIPA NESTA ASSEMBLEIA GERAL!
CONTAMOS CONTIGO - A LUTA CONTINUA, VENCEREMOS!
Lisboa, 13-10-2020
COMUNICADO Nº.82/2020

SAUDAÇÕES SINDICAIS
A DIRECÇÃO NACIONAL

