
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AOS VIGILANTES DO GRUPO 8 

 NO CLIENTE LAGOAS PARK  
 

O SINDETELCO tem acompanhado os seus associados no processo de transição entre as 
empresas de segurança no cliente LAGOAS PARK. 
 
Como é do vosso conhecimento, no próximo dia 01 de Fevereiro de 2022, o Grupo 8 deixa 
de prestar serviço no cliente passando o serviço de vigilância a ser prestado pela PROSEGUR. 
 
✓ O SINDETELCO esteve presente no cliente onde assistimos à reunião de 

esclarecimentos entre os vigilantes do Grupo 8 e a empresa PROSEGUR. 

✓ No decorrer da reunião a PROSEGUR garantiu assumir os trabalhadores com a 

garantia de manutenção de todos os seus direitos. 

✓ Tanto a empresa PROSEGUR como o Grupo 8 manifestaram a sua disponibilidade em 

aplicar a transmissão de estabelecimento. 
 

ALERTAMOS TODOS OS VIGILANTES PARA: 
 
✓ Caso recebam algum documento NÃO ASSINEM nada sem estarem devidamente 

informados e esclarecidos pelo SINDETELCO. 

✓ Caso não recebam nenhuma comunicação por parte das duas empresas, ou não 

tenham exercido o direito de oposição à transmissão de estabelecimento aconselhamos a 

que se apresentem no vosso local de trabalho habitual. 

✓ Caso tenham exercido o direito de oposição, aconselhamos e alertamos para que 

estejam atentos por possíveis consequências que possam surgir da opção tomada, tais como 

a não garantia de posto fixo de trabalho. 

As empresas comunicaram aos trabalhadores a intenção de aplicarem o regime da 
TRANSMISSÃO DE ESTABELECIMENTO previsto no código do trabalho e no CCT da Vigilância 
Privada com efeitos a partir do dia 01 de Fevereiro de 2022. 
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A PROSEGUR garantiu a manutenção de todos os direitos tais como a antiguidade e a 
efetividade (aos que já sejam portadores do referido vínculo laboral) assim como todos os 
outros direitos que possam existir. Todos eles foram salvaguardados por parte da 
PROSEGUR.  
 
O SINDETELCO continuará a acompanhar todo este processo de transmissão de 
estabelecimento no cliente LAGOAS PARK , assim como continuará a defender os direitos 
dos trabalhadores do setor, a manutenção dos postos de trabalho, e  aumentos justos que 
dignifiquem todas as categorias do setor. 
 
SE AINDA ASSIM EXISTIREM DÚVIDAS.  
  
Contactem-nos enviando um e-mail para seguranca@sindetelco.pt ou via telefone para 961 
089 282 (Dirigente Sindical do SINDETELCO e Vigilante, Octávio Amaro). Denunciem as 
ilegalidades no setor. 
 
Visite também a nossa rede social em www.facebook.com/sindetelco  
 
 
 
                                                                            
 

 
 
 
 
 
 

Estamos ao vosso dispor.  
Tudo faremos para vos prestar os esclarecimentos necessários sobre o nosso setor. 

 

SINDICALIZE-SE E VENHA FAZER PARTE DO SINDETELCO 
SINDICALIZE-SE R PARTE DO  

Lisboa, 24 de Janeiro de 2022 

O Secretariado do Sindetelco 
 

http://www.facebook.com/sindetelco

