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A SITUAVIO ECONCMICO-FINANCEIRA DA EFACEC-INEL 

Camaradas, 

Temos vindc a defender que a nossa empresa tern capacidade finan-
ceira para respondar as nossas justas reivindicagOes. Ja o demonstra-
mos na a_ alise sup:rficial gua fizemos do relatotio de contas da em-
presa e continuaremos a faze-lo. 

Ns que lutamas por um crdenado minimo de cinco mil escudos para 
pessoal indeferenc:_ado e seis mil para pessoal classificado, assim 
ccmo por um horaria semanal de 40 horas, no podemos abdicai da nossa 
justa luta. 

Sa'aemos perfeatamente qua a ecOnomia nacional atravessa uma 
crise mctivada pel .s suas prcprias contradigOes, o que alias, ja se 
verificara antes 	dia_25 de Abril, corn os aumentos de desemprego 
sobretudo no ramo cictronico. 

Sabemos tambem, que estas crises nao so motivadas por nos e 
como tal devemos scmpre salvaguardar os nossos justos interesses, 
reivindicando e exjgindo um horario semanal de 40 horas, para que 
a empresa possa emp-oegar maiF opergrios. 

Mat, voltemos 	capacida(le financeina da empresa e analizemos 
as sociedades que se dedicam g industr:'_a de material electrico. Ve-
rificamcs que a EFi_CEC e uma das filiais da ACEC que conjuntamente 
corn a ITT, PLESSEY e BIC ob-Cveram em a371 50% das receitas de 199 
sociedades do ramo 

For outro lade sabemos tambem_que a Banco Fonsecas & Burnay e 
um dos principals accionistas que e quanto ao valor do capital no: 

c 139 bancc portugues mas o 89 no que toca aos capitais pro- 
prios. 	quanto ac valor dos depositos e da carteira comercial, o 
79 bancc, mas o 4? no que toca a cartera de titulos. 

Efc2tivamente, nos atimos anos, a Banco Fonsecas & Burnay tem-
-se dirgido para a participagao em importantes empreendimentos e 
para a associagao corn no menos importantes grupos estrangeiros e 
portugueses. 

Ref orgou os 3LIS lagos corn as emprasas associadas da SOCIETE 
GENERALL DE BELGIC..,E. Na CRGL o banco passou a deter 5% do capital 
e na COLPANHIA DOS DIAMANTES DE ANGOLA quase 10%. 

Cr_ou ligagOcs como podaroso grupc americano ITT, que am 
Portuga: dcmina ur numero grande de empresas e projecta alargar-se 
a outrcs ramos de actividade Participeu em diferentes em2reendi-
mentos -cm associaclo corn o Banco Intercontinental Portugues_e corn 
empresas espanhola,,,,..inglesaL=, franceses e suicas, foi tambem mem: 
bro fundador do consorcio BRISA (a quem foi adjudicada a construgao 
das aute ostradas). 



Enfim no vale a pena alargarmo-nos mais sabre este assunto 
pals os factos apontados so mais do que suficientes para poder-
mos ver as possibilidades da nossa empresa e poder analizar quais 
as suas didiculdades de que tanto falam. 

Portanto, camaradas, no' tenhamos i1us3es c lutemos at ao fim 
para que possamos ccnquistar os nossos direitos e no nos dcixemos 
iludir cam dificuldades que na realidade nac existem. 

TOMADA DE posigAo DA EMPRESA EM 17.7.74 

• . 
A empresa nas suas propostas hao pretende a justiga social quo 

procuramos reivindicar. Porque ? 

Se a situagao financeira da empresa, neste momento e mg, e 
Vorque: 

19 Existem ordenados exorkitantes dentro da empresa. 

29 Tem sido distribuidas envelopes corn dezenas de cantos a alguns 
privilegiados. 

39 Existem grandes capitals investidos corn 'vista a uma situagao 
economica que e prospera. 

• 
Logo, os trabalhadores mais desfavarecidos em nada contribui-

ram para a dita ma situagao financeira da empresa, antes polo con-
traria tern criado a sua riqueza e e a sobrevivencia desses traba- 
lhadores que esta em causa, assim como a justiga social entre todos 
os trabalhadores. 

Por isso, e para asses trabalhadores mais desfavoreciCas que 
deve ir todo o dinheiro que a empresa possa dispor neste momento, 
assim como se devem igualar as regalias sociais.de  todos as traba- . 	lhadores. 

Se assim no for, cremos que_mesmo que termine a greve, o am-
biente de trabalho em nada beneficiara a empresa, visto continuar 
a verificarem-se as injustigas sociais que causaram este mau estar 
dos trabalhadores. 

A UNIDADE f A FORA DOS TRABALHADORES 

ESTAMOS NO CAMINHO DA VITORIA 

VIVA A JUSTA LUTA DOS TRABALHADORES EFACEC-INEL LISBOA 


