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A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA ICTS NOS AEROPORTOS DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 

O STAD REUNIU COM A EMPRESA NO PASSADO DIA 24 PARA NEGOCIAR O 
NOSSO CADERNO REIVINDICATIVO. RESULTADO: 

 

• UMA PARTE DAS NOSSAS REIVINDICAÇÕES JÁ ESTÃO SATISFEITAS (HORÁRIOS DE 
TRABALHO); 

 

• MAS A PARTE MAIS IMPORTANTE FOI RECUSADA PELA ICTS (AUMENTO E 
IGUALDADE DE APLICAÇÃO DO SUBSIDIO DE FUNÇÃO E CATEGORIAS 
PROFISSIONAIS) 

 

PORQUE ESTE RESULTADO NÃO SATISFAZ A CLASSE 
TRABALHADORA, ESTA VAI  DECIDIR DEMOCRATICAMENTE A 

CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÕES, 
DE FORMA A DEFENDER OS SEUS LEGÍTIMOS INTERESSES. 

 

COLEGA 
 

No passado dia 24, na sede da Delegação do STAD na R.A.Açores, em Ponta Delgada, a Direcção 
do Sindicato reuniu com os representantes da empresa ICTS com o objectivo de negociar as 
reivindicações que os trabalhadores apresentaram á empresa. 
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

O resultado desta reunião foi o seguinte: 
 

1. sobre as escalas anuais e os horários de trabalho, foi constatado que já se encontram 
afixados em Ponta Delgada e que nos restantes aeroportos certamente que também o estarão 
(a confirmar); 

 

2. sobre o pagamento do trabalho extraordinário efectuado, foi constatado que já foi pago em 
Ponta Delgada no passado mês de Junho e que nos restantes aeroportos certamente também 
o teria sido (a confirmar) e que as folgas compensatórias vão ser gozadas nos termos da Lei. 
Acerca dos retroactivos, o STAD vai fazer um levantamento contabilístico trabalhador/a a 
trabalhador/a, que enviará posteriormente para a empresa, de forma a que esta o confirme e, 
se estiver de acordo, proceda ao pagamento das horas extraordinárias e ao gozo dos dias de 
folga compensatória; 

 

3. sobre as funções e as categorias profissionais, não houve acordo porque a ICTS não 
aceita que a formação técnica dos supervisores/as não tem relação directa com a categoria 
profissional com o mesmo nome inscrita no Contrato Colectivo de Trabalho; 

 

4. sobre o exercício de função, não houve acordo pois a empresa não concorda a pagar a 
todos os trabalhadores que prestam trabalho, sem discriminações, o subsidio de função e, 
muito menos, aumentá-lo para os 100 €uros, que era a proposta do Caderno Reivindicativo; 

 

5. sobre o pagamento do subsidio de alimentação em caso de “prevenção em dia de 
descanso”, não houve nenhum acordo nesta reunião sobre esta matéria. Porém o STAD vai 
fazer um levantamento contabilístico destas situações trabalhador/a a trabalhador/a que 



enviará posteriormente para a empresa para se discutir de novo, numa próxima reunião, esta 
matéria. 

 

AMIGO E AMIGA 
 

A nossa acção já teve resultados! Os horários de trabalho já estão afixados e já começámos a 
receber o trabalho extraordinário e vamos gozar as folgas compensatórias e receber os retroactivos 
do trabalho extraordinário feito no passado e não recebido. 
 

Por isto é justo afirmarmos que  
 

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA! 
 

Se não tivéssemos feito o nosso caderno reivindicativo o mais certo é que não teríamos estas 
matérias resolvidas! Quem duvida disto? 
 

CAMARADA 
 

Porém, temos que dizer que este resultado não nos satisfaz! 
 

Não estamos satisfeitos com a empresa porque não reconhece a nossa formação profissional e a 
nossa categoria profissional! 
 

Não estamos satisfeitos com a empresa porque pretende continuar a fazer discriminações entre 
trabalhadores antigos (com subsidio de função) e trabalhadores novos (sem subsidio de função).  

 

NÃO PODE SER! NÓS REIVINDICAMOS IGUALDADE DE CONDIÇÕES!  
PARA TRABALHO IGUAL, SUBSIDIO IGUAL, SEM DISCRIMINAÇÕES! 

 

Não estamos satisfeitos com a empresa porque recusa aumentar o actual subsídio de função. 
 

NÃO PODE SER!  
NÓS REIVINDICAMOS UM AUMENTO DE SUBSIDIO DE 

FUNÇÃO PORQUE A FUNÇÃO QUE DESEMPENHAMOS É DE 
ELEVADA RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIA! 

POR ISTO É QUE, NO CONTINENTE,  
O SUBSIDIO É DE, NO MÍNIMO, 100 €UROS! 
PARA TRABALHO IGUAL, SUBSIDIO IGUAL! 

 

COLEGA 
 
Perante esta situação, que vamos fazer? Ficar de braços cruzados? NÃO!!! 
Por isto a classe trabalhadora vai decidir democraticamente como se vai continuar a desenvolver o 
processo de negociações com a ICTS, de forma a defender os seus legítimos interesses. 
  
Uma coisa é certa: nós, trabalhadores e trabalhadoras sabemos que, 
 

UNIDOS E ORGANIZADOS, NO STAD, VENCEREMOS!!! 
 

A LUTA CONTINUA!!! 
 

                                                                                A Direcção Nacional  
Comunicado 076-08 
Ponta Delgada, 30/07/08 

 

 


