
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AOS TRABALHADORES DA SEGURANÇA PRIVADA 
 

Caros Colegas Vigilantes, 
 

Tendo em conta a atual situação de saúde pública excecional, e pelo motivo dos riscos de contaminação que 
o vírus COVID19 possa provocar, o SINDETELCO informa os Trabalhadores do setor da segurança privada que 
aos mesmos deverão ser aplicadas todas as normas e procedimentos de Saúde e Segurança no Trabalho e 
que em cada cliente estejam implementadas, consoante o respetivo plano de contingência em vigor. 
 
Os Trabalhadores(as) deverão exigir às suas empresas que cumpram com as normas e procedimentos 
oriundos da DGS e respetivas autoridades competentes e que implementem os seus planos de contingência 
específicos para cada área e setor de laboração. 
 

É importante que todos os trabalhadores(as) cumpram rigorosamente todas as normas de segurança e saúde 
implementadas pela sua segurança, pela saúde de todos. 
 

Aos Trabalhadores da Segurança Privada que trabalhem como TVAs, Operadores de Centrais de Alarmes ou 
Telefónicas, Operadores de Valores e outras profissões do setor, as empresas respetivas devem 
obrigatoriamente facultar todos os materiais de proteção individual que se adequem ao sector e de acordo 
com as medidas decretadas pela DGS. 
 

Se detetarem empresas que não cumpram com as orientações decretadas pela DGS e que não facultem os 
respetivos equipamentos de proteção individual, os trabalhadores devem contactar o SINDETELCO para que 
sejam de imediato tomadas as medidas necessárias para o cumprimento das normas decretadas. 
 

Relembramos que as empresas têm a obrigação e o dever de cumprir e respeitar as normas decretadas 
pela DGS assim como as normas e procedimentos de Saúde e Segurança no trabalho, no atual contexto e 
situação de risco elevado para a saúde pública. Todas as empresas que não cumpram rigorosamente as 
normas e critérios decretados estarão a cometer uma falha grave que será certamente Punível e Sanável. 
 

Não hesitem, contactem-nos enviando um e-mail para seguranca@sindetelco.pt ou via telefone para 919 
280 063 (Dirigente Sindical do SINDETELCO e Vigilante, Octávio Amaro). Denunciem as ilegalidades no setor 
e manifestem a vossa vontade e disponibilidade em fazer parte deste projeto, pois só assim será possível 
continuar a lutar pelos nossos direitos e por melhores condições de trabalho.  
 

CONTACTOS ÚTEIS COVID 19 
 

SEGURANÇA SOCIAL Dúvidas sobre apoios sociais (assistência a familiares, baixas, quarentena) - ligue 300 502 502. 
 

COVID – DECLARAÇÃO APOIO EXCECIONAL FAMÍLIA Descarregue aqui (para os pais que ficaram em casa com filhos).  
 

SAÚDE24 Tel.   808 242 424   Email: atendimento@sns24.gov.pt 
 
Estamos ao vosso dispor. Tudo faremos para vos prestar os esclarecimentos necessários sobre o nosso 
setor. 

 
SINDICALIZE-SE E VENHA FAZER PARTE DO SINDETELCO 
 Lisboa, 17 de Março de 2020                                                            O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

COMUNICADO 9/SN/2020 
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