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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  *     
 

 

AOS  TRABALHADORES  E  TRABALHADORAS 
VIGILANTES  AEROPORTUÁRIOS 

DA  ICTS 
NOS  AEROPORTOS  DE  PONTA  DELGADA,  HORTA  E  FLORES 

NA  
R. A. AÇORES 

 
A  IMPORTANTÍSSIMA  LUTA  

DA  CLASSE  TRABALHADORA  
DA  VIGILÂNCIA  AEROPORTUÁRIA 

NOS  AEROPORTOS  NA  R. A. AÇORES 
TEVE  UMA  ADESÃO  Á  GREVE  DE  80% !!! 

 
O  STAD  JÁ  PROPÔS  UMA  NOVA  REUNIÃO  Á  ICTS 

 PARA  SE  CONTINUAR A  NEGOCIAR  O  NOSSO  CADERNO 
REIVINDICATIVO  ATRAVÉS  DO  DIÁLOGO  SOCIAL! 

 
COLEGA 
 

A greve realizada nos passados dias 13 e 14 de Agosto de 2009 foi o 
reflexo do descontentamento massivo da classe trabalhadora nos 
aeroportos da R. A. Açores com a postura da empresa. 

 

De facto, a ICTS, ao não aceitar aumentar os actuais 40€ de subsidio 
de função dos trabalhadores aeroportuários (que já vigoram há cinco 
anos!) para valores que dignifiquem, com toda a justiça, a nossa classe 
trabalhadora, foi a única responsável pela nossa greve. 

 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

Esta nossa greve foi importantíssima!  
 

A empresa tudo tentou, nomeadamente utilizando estratégias de 
intimidação e inverdades, para desmobilizar a grande consciência e 
unidade dos trabalhadores, construída através da revolta que nos últimos 
meses caracterizava o espírito de todos. 
 

Por isso a ICTS apostou no “cavalo errado”! Em vez de negociar 
livremente, a ICTS tentou impor aumentos que só provocavam ainda mais 
discriminações e divisões no seio da classe trabalhadora. Face a esta 
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posição da ICTS, os trabalhadores e trabalhadoras reagiram livremente e 
demonstraram, com a sua adesão á greve, que as intimidações 
persecutórias não abalaram a sua consciência e unidade para se alcançar 
o objectivo desta greve, que é, recordamos:  

 

AUMENTO  DO  SUBSIDIO  DE  FUNÇÃO,  
A  IGUALDADE  DE  TRATAMENTO,  O  RESPEITO  

 E  A  JUSTIÇA  SOCIAL. 
 

CAMARADA! 
 

Depois desta demonstração de consciência, unidade, organização e 
espírito de luta dada pelos trabalhadores e trabalhadoras vigilantes 
aeroportuários nos Aeroportos da R. A. Açores, a ICTS, se entender, 
deverá reflectir e corrigir a sua posição estática e fazer a leitura dos 80% 
de adesão à greve.  
 

Pela parte do STAD, único e legítimo representante da classe 
trabalhadora, interpretamos esta importantíssima adesão á greve como 
uma demonstração de determinação da classe trabalhadora mas também 
(e principalmente) de total disposição para continuar, através do diálogo 
social, a negociar o Caderno Reivindicativo.  

 

O STAD espera que a ICTS tenha uma interpretação semelhante e 
aceite negociar, com seriedade e senso de Justiça, o aumento do subsídio 
de função para os trabalhadores e trabalhadoras nos Aeroportos regionais. 
 

COLEGA 
 

Por este motivo, o STAD, já propôs uma nova reunião de diálogo 
social á ICTS, a realizar na primeira semana de Setembro, para que se 
continuar a negociar a situação do subsídio de função de forma a que 
sejam definitivamente corrigidos os erros do passado e seja melhorada 
substancialmente a vida dos trabalhadores. 
 

Agora, vamos aguardar com tranquilidade a resposta da ICTS mas 
estaremos atentos a qualquer tipo de acções da empresa, nomeadamente 
perseguições ou outras formas de dissuadir os trabalhadores a 
continuarem unidos e organizados. 

 

STAD, O SINDICATO DOS TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DA VIGILÂNCIA PRIVADA! 

 

UNIDOS E ORGANIZADOS, NO STAD, VENCEREMOS! 
 

A LUTA CONTINUA! 
SAUDAÇÕES SINDICAIS 
A DIRECÇÃO NACIONAL 

Comunicado nº 43-09 
Lisboa, 17/8/2009 


