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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  

VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS 
DA ICTS   

NOS AEROPORTOS DE PONTA DELGADA, HORTA E FLORES 
DA R. A. AÇORES  

 
BALANÇO DO NOSSO PRIMEIRO DIA DE GREVE:  
 

A NOSSA GREVE ESTÁ A SER UM 
ÊXITO! 

 

HOJE, TIVEMOS UMA ADESÃO DE 
80%!!! 

AMANHÃ, A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
 

COLEGA 
 
 Já podemos afirmar que o nosso primeiro dia de greve foi coroado de êxito: hoje, 
no global dos três aeroportos, tivemos uma adesão á greve de 80%!!! 
 
 Mas o êxito ainda é maior porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, 
enfrentámos as intimidações e as tentativas de enganos que a ICTS fez nas últimas 24 
horas com o objectivo de enfraquecer a nossa decisão de aderir á greve e, por outro 
lado, com a substituição ilegal feita já hoje de trabalhadores em greve por trabalhadores 
de outros locais de trabalho que não os dos aeroportos!  
 
 Por isto afirmamos com verdade que a nossa greve está a ser um êxito! 
 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 
 E isto está a suceder pelas seguintes três razões que todos os trabalhadores e 
trabalhadoras conhecem muito bem:  
 

1. Porque as reivindicações que unem toda a classe trabalhadora são juntas e 
todos nós percebemos que podem ser acordadas pela ICTS – recordamos que a 
nossa reivindicação primeira é que o actual subsídio de função (que é de 40€ e 
que desde 2005 que não é aumentado) tenha um aumento digno para todos os 
trabalhadores sem discriminações; 



  

 

2. Porque nós, STAD, como representante da classe trabalhadora, tivemos toda a 
capacidade para negociar – sem radicalismos mas com toda a firmeza e 
determinação; 

3. Porque todos nós percebemos que foi a ICTS que foi intransigente e se recusou a 
negociar o que podia ser negociado – se a ICTS tivesse tido um espírito aberto 
não teria sido necessário termos realizado esta greve!!! 

 
È por todas estas razões que a nossa greve está a ter esta grande adesão! È porque 

ela é decidida livre e conscientemente, sem demagogias e pressões de ninguém!!!  
CAMARADA 
 
 Amanhã, continuamos a nossa luta com a mesma determinação que hoje tivemos 
e sem receios das intimidações, inverdades ou substituições (ilegais) dos grevistas,  
 
 Determinação em continuar a aderir á greve mas determinação em continuar a 
negociar com a ICTS – é com a empresa que temos que negociar e acordar a nossa 
reivindicação primeira:  
 

NÓS, TRABALHADORES E TRABALHADORAS, 
VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS DA ICTS 

NOS AEROPORTOS DA R. A. AÇORES 
REIVINDICAMOS UM AUMENTO JUSTO  

E SEM DISCRIMINAÇÕES 
DO NOSSO SUBSIDIO DE FUNÇÃO 

– E SABEMOS QUE É POSSÍVEL CONCRETIZAR  
ESTE AUMENTO!!! 

 
COLEGA  
 
 Amanhã, sem falta e sem ninguém se esquecer,  
 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
 

Saudações sindicais, 
                                                             A DIRECÇÃO NACIONAL 

 
Comunicado nº.41/2009   
Lisboa,13/8/2009 

 


