
A TODOS OS VIGILANTES DA

VIGIEXPERT
EXISTE ASSÉDIO MORAL 

NA VIGIEXPERT – NÃO PODE SER!!! 

CONCENTRAÇÃO
DE INDIGNAÇÃO, DENUNCIA E PROTESTO! 

02 DE JANEIRO - 2ª FEIRA – DAS 10H00 ÀS 12H30
NA SEDE DA VIGIEXPERT

Rua Entreposto Industrial -2610-158 Amadora – Em frente à SANTOGAL 

PARTICIPAÇÃO SOLIDARIA DE ISABEL CAMARINHA
Secretária-geral da CGTP-IN

O STAD APELA À PARTICIPAÇÃO SOLIDÁRIA COM O TRABALHADOR 
QUE ESTÁ A SER VíTIMA DE ASSÉDIO MORAL PELA VIGIEXPERT!

SOLIDARIEDADE – HOJE POR ESTE COLEGA;
AMANHÃ POR QUALQUER OUTRO!!!

COLEGA E CAMARADA

O Assédio Moral /  PERSEGUIÇÃO de que está a ser vítima um trabalhador vigilante da VIGIEXPERT

por parte da empresa é um atentado aos direitos humanos e laborais e que tem somente um objetivo -

castigar, humilhar e chantagear o trabalhador para que se despeça!!! 

Porquê que a VIGIEXPERT está a ter este comportamento imoral?

Porque o trabalhador legitimamente se recusou a aceitar uma escala de 12 horas diárias de trabalho!

Como se recusou, foi então convocado para uma reunião na sede da VIGIEXPERT!

Nesta reunião, o trabalhador, mesmo perante a pressão psicológica da VIGIEXPERT não se deixou

intimidar e manteve a mesma posição firme, ou seja, recusou a escala de 12 horas!

A partir  daqui,  o trabalhador  passou a ser  um alvo a abater  pela  VIGIEXPERT e  o assédio moral

começou! 

A  VIGIEXPERT passou então ao ataque – começou por pressionar o trabalhador a rescindir  o contrato de

trabalho, mas este não aceitou! 



COMUNICADO Nº 127/2022, LISBOA, 27/12/2022

A VIGIEXPERT, como castigo e forma de pressionar o trabalhador para que desistisse da sua luta pela

legalidade e a exigência do cumprimento do Contrato Coletivo de Trabalho, criou um novo posto de

trabalho na seda da empresa – o de guardar três lugares de estacionamento privativos para viaturas

da administração da empresa.

O problema é que o trabalhador não tem uma portaria, não tem uma instalação sanitária, está todo o

dia de pé, ao ar livre, ao frio e à chuva!!! 

É verdade que cumpre um horário de trabalho de 8 horas diárias – mas sem condições de trabalho!!

Quando chove tem que se resguardar debaixo de uma varanda, mas se chover muito ou estiver vento,

acaba por levar com a chuva! 

É ISTO QUE É O ASSÉDIO MORAL; É ISTO QUE JAMAIS PODEMOS
ACEITAR – É CONTRA ISTO QUE TEMOS QUE LUTAR!!!

Mas, há poucos dias, a empresa aumentou o assédio: como o trabalhador, com grande coragem e

sacrifício, se mantem firme e não cede à pressão da VIGIEXPERT, esta alterou-lhe a escala e atribui-lhe

agora um novo horário fixo, das 00h00 às 08h00, ficando ao relento durante toda a noite!

ESTA ACTUAÇÃO DA VIGIEXPERT É UMA PRÁTICA DESUMANA,
IMORAL E TOTALMENTE CONDENAVEL - O STAD EXIGE QUE A
VIGIEXPERT PARE IMEDIATAMENTE COM ESTE ATENTADO À

DIGNIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS E LABORAIS DO
TRABALHADOR!

CAMARADA E COLEGA

O STAD assim que teve conhecimento desta situação, imediatamente deu todo o apoio ao trabalhador,

quer  no  campo  jurídico,  quer  no  campo  sindical,  ou  seja,  tem  acompanhado  pessoal  e

presencialmente  o  trabalhador  no  local  de  trabalho  e,  como  a  VIGIEXPERT não  quis  resolver  a

situação pelo Diálogo Social, o STAD já fez uma denuncia à ACT – e, agora, 

O STAD VAI DENUNCIAR PUBLICAMENTE A EXISTÊNCIA DE PRÁTICAS DE
ASSÉDIO MORAL NA VIGIEXPERT!

TODOS Á CONCENTRAÇÃO EM SOLIDARIEDADE COM O TRABALHADOR QUE
ESTA A SER ALVO DESTE TERRÍVEL ASSÉDIO MORAL PELA VIGIEXPERT

02 DE JANEIRO - 2ª FEIRA – DAS 10H00 ÀS 12H30
NA SEDE DA VIGIEXPERT

Rua Entreposto Industrial -2610-158 Amadora – Em frente à SANTOGAL

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD  ,   VENCEREMOS!

SINDICALIZA-TE NO STAD – FORÇA
SINDICAL!


