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AOS TRABALHADORES VIGILANTES
DE 

TRANSPORTE DE VALORES

CADERNO REIVINDICATIVO DOS TVA´S:
INFORMAÇÃO SOBRE O RESULTADO DA

 4ª. REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES 
Na continuação das três reuniões já realizadas, no passado dia 2.Setembro. 2022, realizou-se mais
uma reunião de negociações com as empresas sobre o nosso Caderno Reivindicativo., tendo estado
presente a ESEGUR, a PROSEGUR e a LOOMIS. Mais uma vez, o GRUPO 8 não compareceu à reunião!

Nesta reunião, o STAD e as empresas continuaram a debater cada uma das matérias constantes do
CR,  Concretamente  a  majoração  das  férias;  as  condições  de  Saúde  e  Segurança  no  Trabalho;  a
criação e o valor do Subsídio de Risco; a criação e o valor do Subsídio de Penosidade; a criação pelas
empresas de um Subsidio de Saúde para os trabalhadores.
 
Em cada uma destas matérias reivindicadas, o STAD apresentou a respectiva fundamentação e a razão
pela qual os trabalhadores a pretendem alcançar – como seria de esperar,  da parte das empresas
houve a contra fundamentação.

O resultado final desta quarta reunião foi o mesmo das anteriores – não houve nenhum acordo sobre
nenhuma matéria pois,  como todas as reivindicações têm, directa  ou indirectamente,  relação com
aumentos,  as nossas reivindicações especificas estão enquadradas nas próximas negociações da
revisão do nosso CCT – Contrato Colectivo de Trabalho, que se vão iniciar muito em breve. 

Porém, estas negociações do CR têm tido uma grande virtude – o STAD e as empresas passaram a
conhecer em pormenor as respectivas posições e, desta forma, será mais rápida a negociação das
condições especificas de trabalho dos TVAs durante o processo de revisão do CCT. 

Última informação – não ficou agendada mais nenhuma reunião de negociações do CR.  Contudo, não
está posta de parte a sua realização se tal se mostrar necessário para agilizar as negociações de um
acordo. 

Mantermo-nos bem informados, unidos e organizados, disponíveis para todos os combates que sejam
necessários, é fundamental para conquistarmos a melhoria das nossas condições de trabalho!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!


