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GREVE PARCIAL DE 13 A 17 DE ABRIL! 

 

Estão todos convocados para, de 13 a 17 de abril, nas primeiras 2 horas do horário diário 

de cada trabalhador, fazer GREVE!  

 

A falta de respeito por parte da Associação de Empresas de Segurança (AES) na mesa de 

negociação do CCT/APA, traduz-se, entre outras atitudes, na insistência em regimes de 

organização de tempos de trabalho desadequados, colocando em causa a própria segurança 

aeroportuária ao diminuir exponencialmente os níveis de concentração necessários para o 

exercício de importantes funções. 

Por outro lado, perante várias propostas ao clausulado apresentado pelo SITAVA, a AES 

continua a não querer negociar e apresenta contrapropostas com condições inferiores às que 

estão atualmente em vigor, e nas quais constam a retirada da majoração das férias dos 

trabalhadores; a diminuição do valor do pagamento de trabalho suplementar e a redução do 

período de trabalho noturno. Recuando, ainda, para anteriores propostas da AES, cláusulas já 

pré-acordadas entre as partes no âmbito da negociação do CCT/APA. 

Para além disto, a AES não aceita um sistema de carreiras minimamente justa para os APA. 

Apesar da mediação do Governo, a atuação da AES tem-se pautado pelo desrespeito pelos 

trabalhadores, pelo SITAVA e até pelo Governo. 

Assim sendo, decidiram os trabalhadores, em plenários, realizar uma jornada de luta que passa 

pela greve às duas primeiras horas de trabalho em cada horário, entre 13 e 17 de abril. 

Lembramos ainda que está em vigor a greve ao trabalho suplementar. 

Entre 13 e 17 de abril, viveremos um momento muito importante de luta pelas nossas vidas 

profissionais, pelo que apelamos à adesão à greve de todos: sindicalizados, não sindicalizados, 

chefes, não chefes, mesmo aqueles que acham que passam entre os pingos de chuva, etc…. 

Todos podem, e devem, participar porque a luta e consequentes conquistas serão para todos, 

sem exceção! A união de todos é fundamental para atingirmos os nossos objetivos. 

Apelamos, também, à participação nas concentrações programadas para Lisboa e Porto, no 

dia 13, com GREVE das 11h30 às 14h00. 

 

 

 

 



                  
 

 

DIA 13 DE ABRIL 

CONCENTRAÇÃO  

AEROPORTO DE LISBOA 

12:00 H// 13:30 H 

SAÍDA DO METRO 

CHEGADAS 

 

 

DIA 13 DE ABRIL 

CONCENTRAÇÃO  

AEROPORTO DO PORTO 

12:00 H// 13:30 H 

PARTIDAS 

   

Está nas nossas mãos, com a nossa força, determinação e coragem, lutar para que as 3 

multinacionais (Vinci, Prosegur e Securitas), que se alimentam cada vez mais da exploração dos 

APA, tratem estes trabalhadores com a dignidade que merecem e que só reconhecem quando 

querem impedir-lhes o exercício do direito à greve! 

Recordamos que estes trabalhadores são responsáveis pela segurança de cerca de 40 milhões 

passageiros por ano! 

 

SINDICALIZA-TE NO MAIOR SINDICATO DA AVIAÇÃO EM PORTUGAL! 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
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