
PréavisosdegrevenoEstadoaumentaram
seis vezes

No setor privado também já mais do que duplicaram as
C3omunicações de protestos durante o primeiro trimestre

TRABALHOOs pré avisos de
greve no setor público au
mentaram seis vezes e mais

do que duplicaram no setor
privado eempresarial do Es
tado no primeiro trimestre
deste ano face ao período
homólogo do ano passado O
aumento da contestação la
borai promete continuar a
acelerar em ano de eleições
legislativas e já a partir da
próxima semana com gre
ves em cima damesa depro
fessores enfermeiros mo

toristas de transporte coleti
vo de passageiros emotoris
tas de matérias perigosas
funcionários da CP profis
sionais da administração lo
cal e dos registos e notaria
do técnicos de veterinária
trabalhadores do comércio e

da Petrogal
No primeiro trimestre des

te ano a Direção Geral da
Administração e do Empre
go Público registou 146 pré
avisos de greve que corres
pondem aseis vezes mais do
que os 23 do mesmo perío
do do ano passado Até ao fi
nal de abril aquele valor já

tinha aumentado para 190
Avastamaioria 100 corres
ponde ao setor da Educação
estando emvigorpré avisos
de greve setoriais para cada
dia separadamente por ve
zes enviados por sindicatos
diferentes até 17 demaio in
clusive

Segue se o setor daJustiça
com45 dos pré avisos deste
ano na Função Pública mui
tos dos quais relativos às gre
ves de profissionais da Polí
cia Judiciária entretanto
desconvocadas Os funcio

nários judiciais também
convocaram greves em dias

diferentes e em tribunais ou

serviços diferentes contri
buindo para ampliar a di
mensão dos protestos a ní
vel estatístico Estão ainda
em vigor pré avisos dos jui
zes ao ritmo de uma greve
por mês até setembro e dos
trabalhadores dos registos e
notariado para maio e para
agosto A Saúde é o terceiro
setorcommais pré avisos de
greve no Estado 18 princi
palmente devido aos enfer
meiros mas também aos
técnicos de diagnóstico e te
rapêutica e médicos
No setor privado ou em

presarial do Estado a Dire
ção Geral do Emprego e das
Relações do Trabalho conta
bilizou 275 pré avisos de
greve no primeiro trimestre
deste ano que representam
mais do dobro dos 122 do

mesmo período do ano pas
sado Só através de despa
chos de serviços mínimos é
possível saber as grevesmar
cadas para os próximos dias
hoje até às 6 horasnaPetro
gal e todo o dia para os traba
lhadores do comércio escri
tórios e serviços nos hospi
tais privados e das 19 horas
de 5 de maio às 10 horas do
dia 19 de maio dos trabalha

dores das empresas de trans
portes rodoviários de pesa
dos de passageiros

Jornal Notícias

6/7

S/Cor

2321 cm
2

60963

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:01052019

Recursos Humanos



Independência
política é bandeira
dos novos sindicatos

Trabalho Independência
de centrais sindicais e depar
tidos A reivindicação une
sindicatos como o de Todos

os Professores STOP a As
sociação Sindical de Enfer
meiros ASPE e o Sindicato
dos Motoristas de Materiais
Perigosos SNMMP Criados
hápouco as suas greves mo
nopolizaram a atenção do
país Saber se este é o início
de um novo sindicalismo
porém dependerá do seu
grau de sucesso

É a realidade diz o presi
dente Marcelo Rebelo de

Sousa referindo se a movi
mentos inorgânicos como os
criados aquando dos incên
dios e aos novos sindicatos
Asmudanças nas relações la
borais desafiam os parceiros
económicos e sociais a rea
justarem se discorre
Este espaço de oportuni

dade política nas palavras
do professor da Faculdade
EconomiaCoimbra Hermes
Costa está a ser aproveitado
pelos novos sindicatos há
beis a manusear as redes so
ciais Os sindicatos tradicio

nais terão que se adaptar a
novas lógicas

CAPACIDADEDEREGENERAR

AUGTvê os novos sindicatos
como provada capacidadede
regeneração do movimento
sindical É bom que quem
não se sente representado
pelas estruturas atuais o
procure dentro do movi
mento sindical Prefiro isso a

movimentos inorgânicos
diz Carlos Silva

Não há uma alteração de
fundo no movimento sindi
cal assegura Arménio Car
los Nos anos 90 dizia se
que os sindicatos iamacabar
mas estão reforçados Hoje
é fácil fazer uma revolução
ao teclado mas o âmago da
atividade sindical está den
tro dos locais de trabalho

papel que reclamapara as es
truturas tradicionais
Arménio Carlos lamenta

que as lutas da CGTP nem
sempre sejammediatizadas
e garante ser tão contestatá
ria hoje quanto no passado
Ou seja não foi de férias
por o PCP apoiar o Governo

GREVES FOFINHAS

A filiação dos sindicatos tra
dicionais às centrais e por
sua vez a proximidade das
centrais ablocospartidários
todavia é invocada como
uma justificação para os no
vos sindicatos

Não temos qualquer ten
dência política zero diz
Lúcia Leite ASPE Vamos
continuarindependentes de
centrais e partidos afirma
Pedro Pardal Henriques
SNMMP ParaAndréPesta
na STOP os sindicatos tra
dicionais representam ou
tros interesses que não os
dos professores mas abre a
porta a que os associados
proponhamuma filiação
Os três dão omesmomoti

vo para criação de um sindi
cato a insatisfação com os
representantes tradicionais
Estávamoscansados degre
ves fofinhas sumariza Lú
cia Leite E não era possível
regenerá los André Pestana
candidatou se ao Sindicato
dos Professores da Grande

Lisboa mas assegura que os
estatutos estão blindados
A crítica é comum os diri

gentes etemizam se nos car
gos e perdem de vista o que
é estar no posto de trabalho
Sem representação no sin

dicalismo e seguros que as
formas de luta tradicionais
não defendiam os seus inte

resses avançaram com gre
ves prolongadas pensadas
para causar omaior impacto
possível com o menor cus
to Não são greves despro
porcionadas mas inteligen
tes diz André Pestana
Só o tempo mostrará a sua

eficácia ou se as estratégias
seguidas acabarão por retirar
força ao movimento sindi
cal Será essa a medida que
determinará o seu futuro
diz o investigador do ISCTE
Monteiro Fernandes
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