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A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS

INFORMAÇÃO:
A REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS

DE 

DEZEMBRO de 2020
NÃO SE REALIZA 

DEVIDO AOS CONDICIONALISMOS DA PANDEMIA!
A DIRECÇÃO NACIONAL DESEJA A TODOS OS DELEGADOS E DIRIGENTES SINDICAIS E AOS
TRABALHADORES EM GERAL E ÁS SUAS FAMILIAS UM FELIZ NATAL E QUE O ANO DE 2021

SEJA CHEIO DE SAUDE E DE ESPERANÇA DE UMA VIDA MELHOR E COM MAIS DIREITOS! 

CAMARADA

Neste  mês  de  Dezembro  (e  como  é  tradicional  no  STAD)  devíamos  realizar  mais  uma  R.N.D.S.,  na  qual

realizaríamos  a  nossa  CONFRATERNIZAÇÃO  DE  NATAL,  momento  alto  de SOLIDARIEDADE e

CAMARADAGEM entre todos nós!!

Porém, devido á pandemia  e ao estado de emergência que está decretado pelo Governo,  não nos parece

adequado realizar esta importante reunião.

ASSIM, ESTE ANO, NÃO SE REALIZA A R.N.D.S. (REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS
SINDICAIS) MAS CONTINUAMOS TODOS ATENTOS E EMPENHADOS NA NEGOCIAÇÃO DO

CCT DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA E A ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DO CCT E OS
LOCAIS DE TRABALHO DO SECTOR DA LIMPEZA INDUSTRIAL!

A actividade sindical não parou, seja nos locais de trabalho (a dar informação aos trabalhadores) seja nos

serviços do sindicato, que sempre estiveram e estão abertos ao serviço dos trabalhadores que diariamente se

dirigem ao STAD.

CAMARADA

No Sector da Vigilância Privada, estamos em pleno processo negocial do CCT/STAD, o que exige uma atenção

redobrada  por  parte  de  todos  para  que  possamos  ter  um CCT  que  nos  orgulhe  e  com direitos  para  os

trabalhadores!

Está a ser difícil chegarmos a um Acordo com os patrões pois, á boleia da pandemia, os patrões pretendem

retirar  direitos  (redução  do  trabalho  suplementar)  e  continuam  a  não  querer  aumentar  os  salários  dos

trabalhadores, aumentos estes que os trabalhadores merecem!
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CAMARADA

No Sector das Limpezas Industriais verificam-se vários e importantes incumprimentos ao Contrato Colectivo

de Trabalho de 2020 por parte das empresas, seja no pagamento do subsídio de natal seja nas horas nocturnas

que foram ilegalmente  reduzidas ou seja  ainda no  pagamento do trabalho  em feriados – em todas estas

matérias, as empresas estão a violar o que está inscrito no CCT!!!

CAMARADA
Estes últimos meses têm sido muito difíceis para os trabalhadores e suas famílias - centenas de trabalhadores

têm sido alvo de despedimentos colectivos injustos!!!

Efectivamente,  várias empresas estiveram em Lay-Off  e,  desta maneira,  os trabalhadores tiveram os seus

rendimentos reduzidos, mas com esperança de manterem os seus postos de trabalho. Mas, não foi isso que

aconteceu e centenas de trabalhadores foram confrontados com despedimentos colectivos injustos!

No  Sector  da  Vigilância  Privada, o  despedimento  colectivo  na  LOOMIS,  que  envolveu  cerca  de  30

trabalhadores, entre eles um dirigente sindical de Coimbra e um delegado sindical de Lisboa, e o despedimento

colectivo na  SECURITAS de cerca de 80 trabalhadores que trabalhavam como VAP-APAs no Aeroporto de

Lisboa e Madeira.

No Sector das Limpezas Industriais,  na  ISS,  o  despedimento colectivo de 116 trabalhadores que faziam a

limpeza dos aviões da TAP no Aeroporto de Lisboa.

O STAD, tudo fez para impedir estes despedimentos colectivos – mobilização e organização dos trabalhadores,

concentrações  de  denúncias  e  protestos,  noticias  na  comunicação  social,  reuniões  com  as  empresas,

fundamentações jurídicas e económicas a contestar e tentar travar esta verdadeira “bomba atómica” contra os

trabalhadores. Agora, a seguir, processos em Tribunal de Trabalho para contestar o despedimento. 

Porém, as empresas, de forma absolutamente desumana, mantiveram estes despedimentos colectivos injustos

e estes trabalhadores vão entrar em 2021 sem terem trabalho - e tudo á “boleia da pandemia”, que hoje é

desculpa para todas as crueldades feitas pelas empresas!

A LUTA CONTINUA-VENCEREMOS!
FELIZ NATAL E BOM ANO NOVO PARA TODOS E
TODAS E, EM 2021, A LUTA CONTINUA, POR UMA

VIDA MELHOR!
CONTAMOS SEMPRE CONTIGO!!!

COMUNICADO Nº 131/2020                                                                                                              SAUDAÇÕES SINDICAIS
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