
A TODOS OS DIRIGENTES
e

DELEGADOS SINDICAIS

CONVOCATÓRIA
A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS

para participação na

REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS
(descentralizada por delegações regionais)

de 

FEVEREIRO de 2022
CAMARADA

Por  este  meio  e  no  contexto  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 FEVEREIRO.2022     nas seguintes

DELEGAÇÕES, DATAS E LOCAIS   
DELEGAÇÃO DIA LOCAL
Regional do

Lisboa
21-02-2022

Segunda-feira
Delegação Regional do STAD
Rua João da Silva nº 20 - Lisboa

Regional de 
Porto

22-02-2022
   Terça -feira

                         Delegação Regional do STAD
                      Largo da Ramada Alta Nº 140, Porto

Regional de
Coimbra

23-02-2022
Quinta-feira

                       Delegação Regional do STAD   
                Av. Fernão Magalhães – Nº 24, 2º C - Coimbra

Regional de 
Setúbal

23-02-2022
Sexta-feira

                    Delegação Regional do STAD     
                    Largo da Misericórdia, 46- 2º - Setúbal

Local dos 
Açores

23-02-2021
Sexta-feira

                       Delegação Local dos Açores
                    Rua do Peru, Nº 101- Ponta Delgada

Local da 
Madeira

A MARCAR EM
BREVE

                        Delegação local da Madeira
                   Rua do Bom Jesus, nº9, 1ºF, Funchal

HORÁRIOS DE TODAS AS REUNIÕES - das 09.30H ás 17.30H,
CAMARADA

Esta Reunião Nacional de Delegados Sindicais (descentralizada por sessões regionais), terá a

seguinte ordem de trabalhos; 



COMUNICADO Nº 23/2022
LISBOA, 16/02/2022

ORDEM DE TRABALHOS
         

1) SITUAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA, NOS SECTORES, EMPRESAS E LOCAIS DE TRABALHO  

 Situação Social e Politica nacional e Internacional   – acção da CGTP-IN e actividade do
STAD;

 Sector da Limpeza Industrial   – CCT/STAD do sector da Limpeza Industrial;
           Acção Reivindicativa, e lutas nos locais de trabalho e empresas – importantes vitórias;

 Sector da Vigilância Privada   – CCT/STAD do sector da Vigilância Privada; 
           Acção Reivindicativa, e lutas nos locais de trabalho e empresas- importantes vitórias;

 Problemas dos trabalhadores nos Locais de Trabalho  ;  

2) DIVERSOS  

CAMARADA

O STAD tem realizado grandes acções e lutas nos locais de trabalho e nas empresas, sejam no
sector das Limpezas Industriais seja no sector da Vigilância Privada!
As lutas que se tem vindo a desenvolver nos dois setores serão relatadas na RNDS e, em
especial:
No Sector da Limpeza Industrial - Após a assinatura do CCT/STAD, no dia 29.12.2021 e da sua
publicação no BTE Nº2 de 15.01.2022, está no momento de dar informação aos trabalhadores
nos locais de trabalho.
É também o momento de ouvir os trabalhadores e saber as reivindicações de futuro para que
os trabalhadores sintam que o sindicato está do seu lado e disposto a continuar a lutar por
mais e melhores direitos.  
No Sector da Vigilância Privada – Neste setor temos a questão do CCT da AESIRF que tem
levantado muitos e grandes problemas aos trabalhadores, temos que continuar atentos a esta
situação e preparar a revisão do CCT/STAD para o ano de 2023.
Continuamos a acompanhar  os locais de trabalho e trabalhadores quando há mudança de
empresa, 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. 
CAMARADA

Neste quadro, é muito 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 - CONTAMOS CONTIGO!!! A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!!
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