
O VIGILANTE
BOLETIM DO STAD

PARA OS TRABALHADORES DO SECTOR DA VIGILÂNCIA PRIVADA
Nº. 1/2022 – 27.Junho.2022

VAMOS PREPARAR A REVISÃO DO NOSSO 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO PARA 2023!

Começamos por recordar que o actual CCT/STAD do Sector da Vigilância Privada de 2021-2022, 
celebrado com a AES foi publicado no BTE nº. 4, de 29.01.2021, com entrada em vigor a 1 de Janeiro 
de 2021.

A Portaria de Extensão (PE) foi publicada no BTE nº. 152/2021, de 16 de Julho de 2021, com 
retroatividade a 1 de Março de 2021, às empresas que estão abrangidas por esta Portaria, ou seja, 
que não estão associadas em nenhuma associação, seja na AES – Associação das Empresas de 
Segurança, seja na AESIRF (a outra associação do Sector).

O CCT/STAD também não se aplica aos trabalhadores sindicalizados nos sindicatos FECTRANS, 
CESP e SITAVA (outros sindicatos filados na CGTP-IN, mas que não subscreveram o CCT/STAD).

Recordamos também que o CCT/STAD de 2021-2022 manteve todos os direitos laborais, recuperou 
direitos importantíssimos, como é o caso do pagamento dos Feriados a 100% e do trabalho 
suplementar a 50%, que tinham ficado suspensos por dois anos (2019 e 2020) no processo de 
revisão do CCT/STAD de 2019. 

Ou seja, cumpriu-se a palavra então dada em como os direitos suspensos seriam recuperados!!!

Sobre os aumentos salariais, o CCT/STAD de 2021-2022 estabeleceu um aumento de 0.5% para 2021 
acrescido de mais um aumento de 1.5% para 2022. Estes aumentos foram baixos, é certo, mas 
recordamos que as negociações da revisão do CCT/STAD-AES para o biénio de 2021-2022 
decorreram num momento muito difícil de saúde pública em Portugal e no Mundo, a pandemia 
COVID 19, o que tornou igualmente muito difícil fazer a revisão contratual. 

Em 2022, foi feita a actualização aos valores do CCT/STAD-AES, concretamente e de acordo com o 
IPC (Índice de Preço ao Consumidor) foi aplicado o aumento de 1.24%, aos seguintes subsídios 
para o ano de 2022: Subsídio de Alimentação; Subsídio de Função; Abono para Falhas; Subsídio de 
Deslocação e Subsídio de Transporte.

Porém, a verdade é que com guerra da Ucrânia e a consequente inflação, desde o princípio do ano 
que 

O CUSTO DE VIDA AUMENTA - O POVO NÃO AGUENTA!!

Por este motivo, a revisão do nosso CCT no último trimestre de 2022, para entrar em vigor em 2023, 
tem que ter em devida consideração este facto incontornável!!!     
É neste quadro que a Direcção Nacional organiza e convoca o PLENÁRIO NACIONAL DE 
TRABALHADORES DA VIGILÂNCIA PRIVADA, realizado em sessões descentralizadas, podendo, 
assim, cada camarada participar e contribuir com as suas ideias para a definição da 
ESTRATÉGIA SINDICAL e para o conteúdo da PROPOSTA SINDICAL a entregar ao patronato. 
Portanto, 

TOD@S AO PNT!

O STAD convoca um
PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES DA VIGILÂNCIA PRIVADA

para discutir a estratégia e a proposta sindical para entregar aos patrões!



VAMOS PREPARAR A REVISÃO DO NOSSO 
CONTRATO COLECTIVO TRABALHO DE 2023

PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES 
DA VIGILÂNCIA PRIVADA

para discutir a estratégia e a proposta sindical do STAD para entregar aos patrões!

Por favor, envia ao STAD o teu endereço de email pessoal - assim receberás no teu correio electrónico 
pessoal os comunicados e outras informações do STAD.

Comunica ao STAD, por telefone 213475596 ou para o email - stad_nacional @stad.pt - o teu nome 
completo / número de sindicalizado(a) / empresa / o teu email pessoal. Obrigado.

SOLICITAÇÃO MUITO IMPORTANTE A TODOS O(A)S SINDICALIZADO(A)S

COMUNICADO Nº 79/2022 SAUDAÇÕES SINDICAIS
A DIRECÇÃO NACIONAL

União dos Sindicatos de Torres Novas


