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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  *
 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS 

DOS AEROPORTOS DOS AÇORES 
 

O STAD DENUNCIA QUE A PROSEGUR,   
A NOVA EMPRESA DE SEGURANÇA 

PRIVADA AEROPORTUÁRIA, NÃO ESTÁ A 
CUMPRIR COM A LEI!  

[nomeadamente com o artigo 285º do Código do 
Trabalho e a cláusula 13ª. do CCT da Vigilância] 

 

O STAD ESTÁ A INTERVIR EM TODAS AS FRENTES PARA 
DEFENDER OS INTERESSES DOS TRABALHADORES 

VIGILANTES AEROPORTUÁRIOS! 
 

A LUTA CONTINUA: 
 

• Pela salvaguarda dos direitos e das garantias dos trabalhadores, 
especialmente o direito ao Trabalho! 

• Para que os sindicalistas sejam admitidos na PROSEGUR, sem 
discriminações! 

• Para que seja reposta a Justiça! 
• Para que sejam condenadas as “más práticas” quer da PROSEGUR quer 

da ICTS! 
 

OS TRABALHADORES TÊM RAZÃO; 
A PROSEGUR, NÃO! 

 

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD,  
VENCEREMOS!!!  
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COLEGA!! 
 

O STAD, no passado dia 30 de Novembro de 2009, reuniu com a Secretária 
do Trabalho, Dr.ª Ana Paula Marques, para tentar resolver os problemas 
relacionados com os trabalhadores Vigilantes Aeroportuários nos Açores, 
nomeadamente aqueles trabalhadores que foram injusta e ilegalmente 
despedidos pela ICTS.  

 

A Secretária do Trabalho, nesta reunião, comprometeu-se também a 
promover reuniões com as duas empresas (ICTS e PROSEGUR) no sentido de 
garantir que os direitos dos trabalhadores a laborar nos Aeroportos da R.A. 
Açores fossem devidamente salvaguardados bem como sensibilizar a 
PROSEGUR no sentido de integrar os 20 trabalhadores que foram despedidos 
injustamente pela ICTS, visto que estes trabalhadores são portadores, enquanto 
profissionais, das melhores referências por parte dos responsáveis da ANA – 
Aeroportos. 
 
COLEGA E CAMARADA 
 

Depois desta reunião, passaram-se vários meses numa “guerra” entre as 
empresas ICTS e a PROSEGUR para ver quem ganhava o concurso aberto pela 
ANA – Aeroportos. Finalmente, ganhou a PROSSEGUR! Perante este facto, 
prontamente o STAD pediu nova reunião ao Director dos Serviços do Trabalho, 
vindo a mesma a realizar-se no passado dia 28 de Maio de 2010. 

 

Nesta reunião, após o STAD ter exposto as preocupações de todos os 
Trabalhadores Vigilantes Aeroportuários, seja dos que estão a trabalhar seja dos 
que foram ilegalmente despedidos, foi-nos informado por este Director que a 
empresa PROSEGUR, para alem dos trabalhadores actualmente no activo, ainda 
iria admitir muitos mais porque o total de Trabalhadores Vigilantes Aeroportuários 
passaria a ser, na R.A. Açores, de cerca de 150 trabalhadores.  

 

Como tal, era suposto que todos os trabalhadores da ICTS fossem 
admitidos na PROSEGUR, sem discriminações. Em relação ao cumprimento do 
Artigo 285º do Código do Trabalho (e da Cláusula 13ª. do CCT da Vigilância 
Privada), a IRT não tem o mesmo entendimento do STAD.  

 

O STAD pensa que todos os trabalhadores da ICTS devem passar com 
toda a antiguidade e todos os direitos para a PROSEGUR.  

 

A IRT, sobre o referido artigo do Código do Trabalho, tem o entendimento 
que não pode obrigar a PROSEGUR a garantir os direitos e regalias que os 
trabalhadores são detentores, particularmente a antiguidade, e que os mesmos 
deverão ser devidamente ressarcidos pela anterior entidade patronal, a ICTS. 

 

MAS, A PROSEGUR, NÃO RESPEITOU COM  
O QUE SE COMPROMETEU COM A IRT,  

NÃO CUMPRIU COM A LEGISLAÇÃO LABORAL 
E COMEÇOU A TER PRÁTICAS ANTI -SINDICAIS! 
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COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

Desde o dia 1 de Junho que a PROSEGUR está a prestar serviço de 
Vigilância Privada Aeroportuária nos Aeroportos nos Açores mas não está a 
cumprir com a lei e nem sequer com o que (supostamente) se comprometeu com 
a IRT. 
 

O que se passa é que o trabalhador Vigilante Aeroportuário que trabalha no 
Aeroporto das Flores e, simultaneamente, é o Delegado Sindical do STAD e 
dirigente sindical da União de Sindicatos da Horta/CGTP-IN, não foi aceite pela 
PROSEGUR!  
 

O argumento da empresa é que ele não entrava na PROSEGUR porque 
sabia desenrascar-se muito bem a procurar trabalho!!! Ainda no mesmo 
Aeroporto, uma colega nossa também não foi aceite com o argumento que é 
trabalhadora estudante!!! No Aeroporto da Horta, dois colegas nossos também 
não foram aceites pela PROSEGUR porque a empresa alegou que o responsável 
da ANA - Aeroportos não os indicou para integrarem a nova equipa!!! 
 

COLEGA 
 

O que está a acontecer é pura perseguição aos direitos dos trabalhadores e 
á liberdade sindical! O que se passa é que a PROSEGUR não quer trabalhadores 
sindicalizados e devidamente informados! Porquê? Todos percebemos as razões! 
 

Por outro lado, todos os trabalhadores que foram ilegal e injustamente 
despedidos pela ICTS enviaram para a PROSEGUR as suas candidaturas. Todos 
são excelentes profissionais, com provas dadas, tendo a maioria deles cinco anos 
de actividade nos Aeroportos, tanto em Ponta Delgada como na Horta, sem terem 
sido alguma vez criticados profissionalmente, conforme, inclusive, afirmam os 
próprios responsáveis dos respectivos Aeroportos!  

 

Agora, para a PROSEGUR, deixaram de o ser – não pode ser!!!! 
 

O colega Delegado Sindical do Aeroporto da Horta (também ele despedido 
ilegalmente pela ICTS) abordou o responsável da PROSEGUR para saber se os 
trabalhadores que tinham sido despedidos (ilegal e injustamente) iriam ser 
chamados para trabalhar, que lhe respondeu que, por vários motivos, os 
trabalhadores que foram despedidos pela ICTS não entrariam na PROSEGUR!!! 

 

A ISTO CHAMA-SE “MÁS PRÁTICAS” PATRONAIS:  
SÃO PRÁTICAS ANTI-SINDICAIS, QUE ATINGEM 

TANTO TRABALHADORES COMO SINDICALISTAS!!!  
 

E É ISTO QUE A PROSEGUR TEM ESTADO A FAZER 
NOS AEROPORTOS DA R. A. AÇORES!!! 

 

CAMARADA 
 

O STAD vai denunciar publicamente estas “más – práticas” da PROSEGUR 
contra os trabalhadores! 
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O STAD irá, com toda a sua Força Sindical e com todo o apoio da CGTP-
IN/ AÇORES, denunciar a perseguição a sindicalistas! 

 

 O STAD entende que, na Região Autónoma dos Açores, não podem existir 
más – práticas patronais como estas que a PROSEGUR tem realizado!!! 
 

O STAD continuará a agir, pois, recorrendo a todos os meios legais 
existentes para que sejam alcançados os seguintes  

 

OBJECTIVOS:  
 

• Salvaguardar os direitos e as garantias dos trabalhadores, especialmente o 
direito ao Trabalho! 

• Para que os sindicalistas sejam admitidos na PROSEGUR, sem 
discriminações! 

• Para que seja reposta a Justiça! 
• Para que sejam condenadas as “más práticas” quer da PROSEGUR quer 

da ICTS! 
 

A LUTA CONTINUA: OS TRABALHADORES TÊM 
RAZÃO - A PROSEGUR, NÃO! 

 
UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, 

VENCEREMOS! 
 

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

 
A DIRECÇÃO NACIONAL 

 
COMUNICADO Nº.39-2010 
LISBOA, 9-06-2010 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA – CONFORME SE FOREM DESENVOLVENDO AS INICIATIVAS, 
ACÇÕES E LUTAS PROMOVIDAS PELO STAD, A CLASSE TRABALHADORA 
SERÁ DEVIDA E ATEMPADAMENTE INFORMADA, SEJA PARA PARTICIPAR 
SEJA PARA CONHECER A SUA REALIZAÇÃO E ACOMPANHAR O SEU 
DESENROLAR. 


