
O VIGILANTE
BOLETIM DO STAD
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A LUTA CONTINUA, PELA MELHORIA DA NOSSA VIDA –
MAIS SALÁRIOS E MELHORES DIREITOS!!!

· A primeira reunião de negociações direc-

tas entre os sindicatos e o patronato vai-

se realizar no próximo dia 10.Novembro. 

depois desta reunião, mais quatro se 

seguirão, de forma a que as negociações 

da revisão dos CCTs da Vigilância termi-

nem no início de Dezembro. 

· Salientamos que os sindicatos, de novo 

neste processo, decidiram constituir uma 

“Plataforma de Organizações Sindicais – 

P.O.S.”, considerando que o resultado da 

convergência sindical dos últimos cinco 

anos de negociações foi globalmente posi-

tivo para os trabalhadores. Assim, o 

STAD, o SITESE, o SINDETELCO, a 

FETESE, o SINDEL e o SINTTAV, renova-

ram o seu compromisso de continuarem a 

negociar em conjunto com as associa-

ções patronais.

· Destacamos que, da parte patronal, continu-

aremos a negociar com a AES- Associação 

das Empresas de Segurança e que, após 

vários anos de afastamento, a AESIRF – 

Associação Nacional de Empresas de Segu-

rança, participará no presente processo de 

negociações da revisão do seu CCT de 2017.

As presentes negociações vão decorrer num 

momento muito difícil para os trabalhadores – a 

inflação aumenta todos os meses e o poder de com-

pra dos trabalhadores e do Povo em geral, diminui! 

Escandaloso é o facto dos bancos e as grande 

empresas (de energia mas não só!) estarem a ter 

lucros extraordinários com esta situação – por 

isto, é totalmente justa e oportuna a reivindicação 

de um imposto extraordinário para estas empre-

sas, cujos accionistas estão a imoralmente a 

lucrar com o sofrimento de milhões de pessoas!!! 

Neste quadro, temos toda a razão de afirmar que,
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 A PRIMEIRA REUNIÃO REALIZA-SE A 10.NOVEMBRO



SAUDAÇÕES SINDICAIS
A DIRECÇAO NACIONAL

COMUNICADO N.º 104/2022
LISBOA, 01.11.2022 

INFORMAÇÃO SINTÉCTICA SOBRE A PROPOSTA DA P.O.S. 
E AS CONTRA – PROPOSTAS PATRONAIS

Para que a Classe Trabalhadora tenha conhecimento das 

matérias que vão ser negociadas, fazemos em seguida 

uma apresentação sintética da proposta da P.O.S. e das 

contra-propostas da AES e da AESI

O STAD (na continuação da deliberação do PNT – Plenário Nacional de Trabalhadores) e as restantes organizações 
sindicais da P.O.S. apresentaram ao patronato a seguinte proposta sindical:

1. AUMENTOS DE SALÁRIOS E DE RESTANTES SUBSÍDIOS - 10% de aumentos 

2. VIGÊNCIA – Para vigorar um ano (2023);

3. CLAUSULADO:

3.1 Manter os direitos do nosso Contrato Coletivo de Trabalho

4. NOVOS DIREITOS 

4.1 Subsídio DE TRANSPORTE PARA TODOS OS TRABALHADORES – Aplicação dos termos do Anexo VII do CCT 2021 – 
2022 a todos os trabalhadores das empresas do Sector da Vigilância Privada;

4.2 Majoração férias;

4.3 Criação de novas Categorias Profissionais – Ex: Vigilantes Rondista; Vigilantes Portuário; Operador de Central;

4.4 Outros Direitos – Melhorar o texto de cláusulas do CCT (ou criar outras) de forma a defender os interesses da 
Classe Trabalhadora.

1. CLAUSULADO – Não aceita nenhuma das propostas de clausulado da P.O.S. (propõe, na prática, manter o 

actual clausulado) e propõe a criação de dois subsídios de função: Vigilantes Portuário e Fiscal de 

Transportes Públicos;

2. AUMENTOS DE SALÁRIOS E DE RESTANTES SUBSÍDIOS – proposta para vigorar em dois anos (2023 + 

2024): Ano 2023 - + 5.27% de aumento (Vigilante =855€) + S. Alimentação = + 7.12% (= 6.62€); Ano 2024 – + 

4.68% de aumento (Vigilante = 895€) + S. Alimentação = + 4.68% (= 6.93€);

1. CLAUSULADO – Começou por apresentar uma denúncia para fazer caducar o CCT / 2017 mas, porque estava 
elaborada de forma ilegal, retirou-a. Apresentou propostas para alterar para pior as seguintes cláusulas: 
Clª.14ª Sucessão do Posto de Trabalho; CLª. 22ª Adaptabilidade; CLª.23ª Intervalo para Descanso; CLª. 38ª. 
Trabalho Suplementar; CLª. 42ª. Trabalho em dia Feriado; CLª. 66ª.Trabalho Suplementar (Transporte de 
Valores); CLª. 67ª. Trabalho em dia Feriado (Transporte de Valores); CLª. 68ª. Subsídio de Alimentação 
(Transporte de Valores) .

2. AUMENTOS DE SALÁRIOS E DE RESTANTES SUBSÍDIOS – exactamente os mesmos da AES (ver acima).

São estas as matérias que vão ser discutidas nas 
reuniões de negociações da revisão dos CCTs da 
Vigilância Privada (com a AES e com a AESIRF).  Como já 
estamos habituados devido ao que se passou nos anos 
anteriores, vamos necessitar de toda a CONFIANÇA, 

UNIÃO, ORGANIZAÇÃO e ESPÍRITO COMBATIVO da 
Classe Trabalhadora para conseguirmos o nosso justo e 
supremo objectivo:

MELHORAR A NOSSA VIDA!!!

PROPOSTA DA P.O.S (PLATAFORMA DAS ORGANIZAÇÕES PATRONAIS)

CONTRA – PROPOSTA DA AES

CONTRA – PROPOSTA DA A.E.S.I.R.F.
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