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A REVISÃO DO NOSSO CCT DE 2022 FOI POSITIVA,
APESAR DE NÃO TERMOS CONSEGUIDO TODOS OS NOSSOS OBJECTIVOS!!! 

EM 2023, A LUTA CONTINUA – O CUSTO DE

VIDA AUMENTA E O POVO NÃO AGUENTA!
· Vamos aplicar os nossos direitos, em especial, nas 

mudanças de empresas!

· Vamos combater todas as empresas “fora-da-lei”!

· Vamos preparar a revisão para 2024!!!
Já entrou em vigor o nosso Contrato Colectivo de 
Trabalho (CCT) para 2023!
Depois de negociado durante o último trimestre de 2022, 
discutido e aprovado democraticamente pela Classe 
Trabalhadora em Dezembro, entregue no Ministério do 
Trabalho e publicado no BTE - BOLETIM DE TRABALHO E 

EMPREGO (nº.4 de 29 de Janeiro de 2023), o processo de 
revisão de 2022 terminou!

O resultado final foi globalmente positivo, apesar de não 
termos alcançado todos os nossos objectivos!! Vejamos, 
sintecticamente, o

1. Vigência do CCT – um ano (2023, porque não há garantias qual vai ser a inflacção neste ano);
2. A manutenção de todos os direitos do CCT;
3. A conquista de alguns direitos no clausulado: aumento muito substancial do subsídio de função para o 

Vigilante Fiscal de Transporte Publico (155 €uros), a criação do subsídio de função dos Vigilantes Portuários 
para 2024 (que será o valor igual á diferença entre o salário atribuído ao vigilante e o salário atribuído ao 
Vigilante VAP/APA-A, Nível XIII) e de um subsídio de função horário (mínimo) para os ARE e ARD e a criação 
de uma cláusula especifica sobre a Saúde e Segurança nos TVAs;

4. Aumento salarial geral para todas as categorias de 6.5% e para Vigilante de Transporte de Valores e 
Operador de Valores de 7,5%;

5. Aumento no Subsídio de Alimentação de 8.09% e, em todos os restantes subsídios, de 6.5%;
6 Média de aumentos – A) para todas as categorias – 7.5% (6.5% de salário + 1% de subsídio alimentação); B) 

para Vigilante de Transporte de Valores e Operador de Valores – 8.5% (7.5% de salário + 1% de subsídio 
alimentação).

Este foi o resultado final desta revisão – e se não 
conseguimos todos os nossos objectivos, a diferença 
também não é significativa!! O mais importante é a 
inflacção que, em 2022, foi de 7.8% - enquanto nós 

arrancámos 7.5% de aumento! Porém, por outro lado, 
conquistámos outros importantes direitos que importa 
valorizar e que compensa esta pequena diferença de 
perda de poder de compra devido à inflacção!

RESULTADO FINAL DA REVISÃO DE 2022 DO NOSSO CCT



· EM 2023, A LUTA CONTINUA – O CUSTO DE VIDA 
AUMENTA E O POVO NÃO AGUENTA!

O custo de vida aumenta e todos sabemos qual é a razão – 
por um lado, a injusta invasão da Ucrânia pela Rússia 
levou à inflacção dos cereais e da energia, em especial o 
gaz e o petróleo. Por outro lado, a especulação 
oportunista de muitas empresas, sejam multinacionais 
sejam nacionais, em especial, as petrolíferas e de 
energia, as grandes superfícies e os bancos. Estas 
empresas têm lucros extraordinários da ordem de 

centenas de milhões de euros – e quem os está a pagar é 
quem trabalha: O CUSTO DE VIDA AUMENTA E O 
POVO NÃO AGUENTA! 
Por esta razão, é necessário acabar com a guerra, que 
somente traz morte, destruição e miséria aos 
trabalhadores e ao Povo ucraniano, pobreza geral às 
classes populares e ainda maior riqueza oportunista às 
grandes empresas!!!

·Vamos aplicar os nossos direitos, em especial, nas mudanças de empresas!

·Vamos combater todas as empresas “fora-da-lei”!

Por outro lado, vamos combater sem vacilações todas as 
empresas “fora-da-lei”, que violam brutalmente os 
direitos dos trabalhadores e os humilham!  Vamos 
obrigar estas empresas a respeitar os direitos quando 
existe mudança de empresas; depois, que respeitem os 
horários de trabalho; em seguida, paguem as horas 

suplementares que os trabalhadores fazem, etc, etc!! E, 
finalmente, vamos continuar a combater todas as 
empresas “fora-da-lei” que persigam, assediem, ou 
façam terrorismo social contra os trabalhadores que 
exigem normalmente os seus direitos laborais e se 
recusam legalmente a trabalharem sem direitos!!

·O combate à VIGIEXPERT será repetido em todas as empresas “fora-da-lei”!!! 

A VIGIEXPERT é o último exemplo deste combate a 
empresas “fora-da-lei”!!
A empresa VIGIEXPERT, em Novembro, quis que um 
trabalhador praticasse um horário de trabalho de 12 
horas diárias, com pagamento do trabalho suplementar a 
singelo, ou seja, uma verdadeira exploração (como, 
infelizmente, sucede em tantos casos)!!! O trabalhador 
recusou esta violação dos seus direitos e manteve-se 
firme nessa posição!
A VIGIEXPERT, para tentar intimidar o trabalhador, 
colocou-o no parque de estacionamento da empresa, 
sempre de pé, sem existir uma portaria, uma secretária, 
uma cadeira, um sanitário! Como o trabalhador não se 
deixou “vergar”, colocou-o então sempre no horário 
noturno, das 00:00 horas às 08:00 horas – em Dezembro, 
no pico da chuva e do frio!! Um verdadeiro assédio, uma 

autêntica acção de “terrorismo social!”
O trabalhador teve sempre todo o apoio do STAD! Todo o 
STAD, dirigentes, delegados, técnicos, advogados, de 
Norte a Sul do País, através de acções de solidariedade, lhe 
transmitiram diariamente toda a força que, aliada com a sua 
coragem, lhe permitiu travar firmemente este combate.
Assim, fizeram-se duas concentrações de protesto e 
denuncia publica, uma em 02-01-2023 e outra em 20-01-
2023, ambas com o apoio claro da CGTP-IN, através da 
participação da sua Secretária-geral, Isabel Camarinha.
Na segunda concentração, com a participação de 
dirigentes e delegados a nível nacional, participaram 
também os Grupos Parlamentares do PS, do PCP, do BE e 
do Livre para repudiarem a acção da VIGIEXPERT e 
transmitirem a sua solidariedade ao trabalhador e ao 
STAD. 

Rui Tavares - LivreCatarina Martins - Bloco EsquerdaAlma Rivera -  PCPMiguel Matos - PS

Vivalda Silva
Coordenadora Nacional

Isabel Camarinha
Secretária Geral CGTP

Rui Tomé
Responsável da Vigilância Privada

Eduardo Teixeira
Responsável da Limpeza Industrial

Carlos Trindade
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Fotos da concentração 20.janeiro.2023 na VIGIEXPERT
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SAUDAÇÕES SINDICAIS
A DIRECÇAO NACIONAL

O STAD VAI EDITAR UMA 

BROCHURA COM O CCT DO 

SECTOR (VERSÃO INTEGRAL) BEM 

COMO A TABELA SALARIAL.

Os trabalhadores poderão aceder a 

estes materiais na Sede Nacional e 

nas Delegações Regionais do STAD 

ou através dos dirigentes ou 

delegados sindicais.

ATENÇÃO, TRABALHADOR SINDICALIZADO – O VALOR DA QUOTA É DEDUZIDO NO IRS

De acordo com o CÓDIGO DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES, (Artº. 25º.) as 
quotizações sindicais são deduzidas no IRS, existindo ainda uma majoração de 1,5% do valor total da quotização 
anual paga. Ou seja, por cada 100 €uros de quotização paga, são deduzidos 150 €uros no IRS.

·Vamos preparar a revisão para 2024!!!
As negociações para a revisão do nosso CCT para 2024 
vão começar com mais antecedência, conforme um 
compromisso tomado nas negociações de 2023. E é bom 
que assim seja porque pretendemos rever várias 
cláusulas, para melhorar os direitos laborais, e discutir 
a tempadamente  os  aumentos  sa lar ia is ,  para 
conseguirmos equilibrar o custo de vida – de facto, neste 
ano de 2023, NÂO ganhámos poder de compra, ou seja, 
NÃO aumentámos o nosso nível de vida! 

Como dissemos de início, se globalmente o resultado foi 
positivo, a verdade é que em 2022 NÃO alcançámos o 
nosso objectivo de melhorarmos a nossa vida!!!
É isso que temos que fazer em 2023 – preparar com 
antecedência a revisão para 2024 e fazermos com tempo 
o processo de negociações para podermos melhorarmos 
a nossa vida!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

COMUNICADO Nº 18
13-02-2023
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