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A TODOS OS TRABALHADORES VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS DA  
ICTS NOS AEROPORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

(PONTA DELGADA, HORTA, FLORES E STª. MARIA) 
 

PORQUE A ICTS, EM REUNIÃO NA DIRECÇÃO REGIONAL DO TRABALHO,  
SE COMPROMETEU A CONTINUAR A NEGOCIAR O NOSSO CADERNO REIVINDICATIVO, 

 

A NOSSA GREVE DE 15 E 16 DE AGOSTO A NOSSA GREVE DE 15 E 16 DE AGOSTO A NOSSA GREVE DE 15 E 16 DE AGOSTO A NOSSA GREVE DE 15 E 16 DE AGOSTO     

FOI SUSPENSAFOI SUSPENSAFOI SUSPENSAFOI SUSPENSA    !!!!!!!!!!!!    
 

DEPOIS DOS IMPORTANTES DIREITOS JÁ CONQUISTADOS,  
VAI HAVER NOVA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES  

NO PRÓXIMO DIA 23 DE SETEMBRO. 

 

 A LUTA CONTINUA A LUTA CONTINUA A LUTA CONTINUA A LUTA CONTINUA    !!!!!!!!!!!!    

COLEGA 
 
No passado dia 5 de Agosto, na Direcção Regional do Trabalho, realizou-se uma reunião entre a 
ICTS, o STAD e os organismos públicos para tratar dos serviços mínimos da nossa greve que estava 
convocada para os próximos dias 15 e 16, sexta e sábado. 
 
Durante esta reunião, a ICTS afirmou que tinha toda a disponibilidade para continuar a negociar o 
nosso Caderno Reivindicativo e que não estava fechada a fazer novos acordos. 
 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 
 Perante esta demonstração de vontade negocial da ICTS, o STAD estudou a situação e convocou 
um Plenário de Trabalhadores do Aeroporto de Ponta Delgada e auscultou os/as colegas dos 
Aeroportos da Horta, Flores e Stª. Maria para analisar a nova situação derivada desta posição da 
empresa. 
 
Deste processo de auscultação, concluiu-se que se deveria suspender a greve convocada para os 
próximos dias 15 e 16 e forma a que a futura reunião de negociações entre o STAD e a ICCTS, já 
agendada para o dia 23 de Setembro, decorra o melhor possível, por parte dos trabalhadores e 
trabalhadoras. 
 
AMIGO E AMIGA  
 
Nesta análise houve também a ponderação que a negociação do nosso Caderno Reivindicativo já 
alcançou importantes direitos para a Classe Trabalhadora. De facto, nós já alcançámos 2 (duas) das 
nossas reivindicações na reunião de negociação que se realizou no passado dia 24 de Julho.  
 
Recordamos a todos os/as colegas que: 
 

1. A Escala de Horários de Trabalho e 
2. O pagamento do trabalho extraordinário com as respectivas folgas compensatórias  



 
Já foram acordadas no dia 24 de Julho e já entraram em vigor, estando, neste momento, o STAD a 
fazer o levantamento e a contabilização dos retroactivos para que a ICTS os pague. 
 
Ou seja, colega, nós, trabalhadores e trabalhadoras, já alcançámos alguns direitos que não tínhamos 
e que só passámos a ter depois de termos feito o nosso Caderno Reivindicativo e o termos 
negociado na reunião de 24 de Julho. Se não tivéssemos agido dessa forma ainda agora não 
tínhamos Escalas de Horários de Trabalho e ainda não tínhamos começado a receber o trabalho 
extraordinário e, muito menos, tínhamos o compromisso da ICTS que irá pagar os retroactivos! 
 
Quem é que duvida disto? Quem é que duvida que  
 

A LUTA COMPENSA – VALE A PENA LUTAR !!! 
 

CAMARADA 
 
A Classe Trabalhadora e o seu Sindicato, o STAD, só convocou a greve para os próximos dias 15 e 
16 de Agosto porque a ICTS, na reunião do passado dia 24 de Julho, se mostrou totalmente 
intransigente e sem nenhuma vontade negocial. Nós privilegiamos, SEMPRE, o Diálogo Social com 
as empresas de forma a conseguirmos os nossos direitos sem que seja necessário realizar lutas.  
 
Porém, quando as empresas se mostram arrogantes e indisponíveis para o diálogo, também não 
temos receio de convocar lutas, inclusive, com recurso a greves! Foi o que sucedeu com a ICTS. 
 
 E quando as empresas mudam o seu comportamento e demonstram vontade negocial, também não 
temos nenhum receio de suspender as lutas que foram convocadas. Foi o que agora, de novo 
repetimos, sucedeu com a ICTS.  
 
Mas, colega, que não haja ilusões ou confusões: a próxima reunião de 23 de Setembro tem que dar 
mais um avanço na celebração dos nossos direitos que estão apresentados no nosso Caderno 
Reivindicativo. Ou seja, NÃO há nenhum “cheque em branco” á ICTS. O que existe da parte da 
Classe Trabalhadora e do STAD é a demonstração de uma total disposição de boa vontade e espírito 
de diálogo e não qualquer cedência aos princípios!  
 
COLEGA  
 
Por isto, colega, suspendemos a greve com a certeza que, se a reunião agendada para o próximo dia 
23 de Setembro não tiver resultados positivos, 
 

A LUTA CONTINUA! 
 

UNIDOS E ORGANIZADOS, NO STAD, VENCEREMOS!!! 
 

                                                      A DIRECÇÃO NACIONAL 
 
 
 
 

Comunicado nº. 81/2008 
Lisboa, 11 de Agosto de 2008 


