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cc Tv luvoúsTt?tA t4tTALúpctca
1.SITUAçÃ9 ACTUAL: Porta!.1a (pRT) publ-icada no dia 1S.S.77, no BoI.Trab.

Emp., 1-' série, ng f8, tendo sidó a quase totalidade dô clausulado ob-jecto de acôr'do e publicado como tal.
A Porlaria á naciônaI (exceDfo ilhas) e veflicai
A Portarj-a não_se aplica po" 

"nquunto, aos operários rnetalúr:gicos
das enpresas não rnetalúrgicas.
A Portaria é vá1ida por ÍB meses,podendo iniciaa-se a revisão
êm 20.5.78

2. RESU}10 DO PROC!SSO

A) ,luando se Ceu o golpe de êstédo do
gicos IUEêvam, deSoe 29.I0.73 pela
20.!,7 2, noneadamente:

- Por 6.000$00 de salário. nínimo,
( servente )

- Acabar com o critário dos 2 tipos de tabelas salariais (Grupo
(Gnupo 1 e II), aplicado conforme a contribuição lndústrial das
êJnpresas (+ ou - de 50,0J0$00).

- Contra o Decreto-Lei. 796/72 (o châmado decreto contra a inflação)
que-sá permitia a revisão dos contratos ao fj.m de 4 anos e áos
.salarios ao fim de.2 anos,-Por condições iguais Bara toCls os ne-

o. tuu'u1?J"'n',1JJ.o-"f,?$?t"' 
t?o'"" 

"1%u.uftr 
+1.à1,% ,.% T""asliç?d aJtB*,

oicato dos l,leaaIúrgicos, obrigàdos pe-Lo poderosô movinenio gerado
no seao õos operarios merdlurgicos, fizerêm grande barulho êrA torno
destas justas r:eivindicações. e na sLra propaganda virarn-se obriga -
dos a fingir ser intransigentes defensoies-dós mesmos, com afinãa -
çoes cono estai "Ao aprovarern ern reuniões anplaa e por o,rtras mú}tiplas forrnas os pontos referidos, os trabalhaaores màta}úrgicos imp[
sêram aos organismos cllre os represenram - Sindicato e Fedàraeão - fma.linha l-. dctuaqào que se r.sume na oefesê intransigentê dáquêIe-
caderno reivindicativo
(Dez. de 1973), E noutro 1oca1, mostrando enbol"a cl-aranente o que áa sua coacepção econonicista, reaccionária e revisionista acenôa do
que sej:.n "os rÍlais aroentes anseios da massa dos trêbalhadores nêta
lúrg,icos " ,
ê_a "exDressao viva,, desses anseios, devidanente rfundanentados eco-
nomica e jurio ican,en te,, .,

O§ 6.000$00 era a.bandêira dos operários e eles não tive!"an outro
caminho senio fingir -mp*nhá-Ia tanbém.
Deve-se referir'o factô de nos seus comunicados, cono o oue têmosvindo a._citar, não enpregarem una vez s6 a palavra ',operáiio,', nas
se[pre rrtraba] hadores , ,

B) Cor! o 25 de Abri1, os l.evisionistas 'tesquecen-seü de tudo o que di-
ziam estar obr.igados ê defender i'intran;igentenent e', por inpósiçãoI'dum anpLo novinento sindical onde milhar.ás de trabal-Àadorêã ,aii -
festarâm a sua vontade,', pana logo no dia 2r+.S.?l+, sen qualquer consulta aos trabalhadores, Cecidirem acordar con os Grámios, -tendo ã
J.S.N. ê o entãô minictFo do,Trabalho Avelíno Gonça1ves, óoaro medianeiros, a imposição dos operários de:
- rt.5006:Í] ca-Lário minimo. e 5.900$00 oara o oficial de 1ê-
- As conoições dcordaclas Áào se aplicairam aos operários neialúrei-

cos de cÃpnesas cujd princjpal àctividade não'fosse a metalúr!ia
e deixavam isso pard decLsão poster.ior do Governo, o que vêio a

25 de Abrif dê 1974.
r,evisão rlos sa r ári oá

os
do

rnetalúr-
C. C. T.de

para um operário indiferenc iado



ser feito por Portaria as6inada pelo Ministl'o do Trabalho CostaMartins, en 23.8.7 estabelecendó um conjunto de excepgões,tais
como :

- aplicaç1o ls i-Lhas, sá per-ialmente,
- nao aplicaqáo a-sectores como a cutelaria, alegando ',débi1

capacadade econol] 1ca das empnesas',;
- Mantendo as 49 horas em vez das r+SIi, para todos os metalúrgicos das eripresas não metalúrgicas;
- era dado ãs enpresas o prazô de 1ó raeses para pôgarem os re-tr,oactivos,

- Entretantor.e aind3 para tentaren ilr,rdir nais uma vez oE operá-nios e anrenizaren a g:ande.traição sentida por todos, intrAduzi
ram uma disposição en que diziam que as negóciações para reva -
sao geral Dodêniam iniciar-se a partir de 1.10.ir+ - prornêssa que
e1ê6 rêpêtiam aos opêrarros,
De salientar que o mesmo tácnico e economista (Sér:gio Ribeiro)
que tin\a "fundamentado,r a ',nêcessidade vital,' e a-r'possibilida
de econ6nicai' do salário nÍnimo dos 6,000$OO, .r."""à" .rrtãà ã

. ttpror;;r" c-i-i.: :a,so ccnai ilui.r i'-nla r,iltr)ossibiliCaàe', e 'rperigo,'pa' ra a econoni"a nacional

C) - A proposta de r:evisão do CCT de 1972 vêio a ser apresêntada ape
nas en I de Junhc de 1975, depois de teÍ, sido impêdida a suã
discussão en Assembleia Gera1, que êontou con a intervenção do
COPCON ê a expulsão da safa à cacetada dos operáriosque áefendi
am as q0 hor-! e denuncievam ê acÇão de boi-àLê ao CiT Deld Cl{S- En 30 de Ágosto de 1975, depôis dã urn longo pei:iodo de ãfectivo
congelamento da contrataçáo, e face à revolta das nassas e ao
agrêvaJnento da siruação po1ítica-desfavoravel ao V Governo e a-indd vendo aproxllar-sc os eleiÇõês para o SindicaEo (Outubro/
/75) os revisionistas fabricam ã preÉsa uma por.::-ria êrn vez do
CCT que apenas considenou alguns aspectos do CCT. A portaria sai
assinada pôr Carlos Carvalhas.
Dessa Portaria, há a realçar:
- A r[anutênção 

_ 
de r+5 horas, cono a1iás fazia parte da pÍ,oposta

dos revis ionl stas I
- A não -rplic.ção a-Lodos aqJeles que_tivessen contralos pen -dentes em quê1quer fase de negociaqão - o que afectava um

l-argo sector de trabalhadores, ponque a siiuacão de rcontra-
tos pendcnrcsn era já então g.,neralizada, poi; nisso se empe
nhaLan os revisionistas durante esse ano,

- A,restauração da duple tabela con base nà facturação de
30.000.000$00 dnua is ,- InstituÍda a charnada Conissão Tripartida (l represêntante dosSjndicacos, L oos patrões e l do úinistário do Tr,tbalho com
ÍLnçoes de Presidenae e voLo cle quaLidaoe). como ',órpão com_petentet' pard a ,inEerprcEaqão e 

-inteerd.cão 
das disoãs-cõeslcgdis-dp-Licav-is', - o qrc Ãão era mais áo q,_re a ""àaiçáoa*Uonlssoes Coo.)êrativas con outro norne e Sob a direcção da po

1Í E:ca soc i d I-Ii 9c is ra.
- 53-LAr10S.

ur1C1a | L

2a
3a

0perário
n.':O e§pecla
l-izado ( senl

vent.: )

PRoPoSTA SlNDICAL( Junho/7 5 )

8,500$00
8.0ú0$00
7.s00$00

F.T :.IA(Agosto/ 7 5 )

Tabela I Tabêla If,-5T$IT E]75TE0õ-
6.900$00 ?. ?50$00
6. s00$00 7.2s0$00

6.250jro0 5.400$00 6.000$00



Comparando estês saLários con os da proposta apresentada êrn Ou
tubro de l-973, dois arlos ante6, e quã eles diziarn ser para "dã
fenderern intransigentêmêntêi' , vê-se como o revisionisno no po:
den-significa a "justificação" e o refor.ço da exploracão e dr
]!Lsêr1a para os opera!1os.
Mesrlo tsssim. esses salários consLiLuÍram Dara os revisionistds
una cedênciá que as circunstânclas policiàas, o seu dêscr6dito
aô longo dê todos os governos, e a proximidade das eleições pa
ra o Sindicato dos Mêtalúngiêos de Li6boa, thes impuseram.
No êntanto, tiverêm o cuidado de acautelar os seus proprios in
teresses. E são elesos primeiros a introduzin na regulanenta :
cão de trabafho o Drincipio da possibilídade de 'r'eãuqão de re
íribuicão": "poderão scr'estábeiecidas tabelas saJ.arLa-Ls rnre-
;iãFãE-ãã que-ficam consagradas no anêxo I desta Portaria, dês
de que perante razões fundanentadas, designadamente a intervenl
ção ou assistância do Estado na empreSa pór motivos de dificul
áades econórnicas ou financeiras ainaa quã tnansitórias, se ve:
rifique o acordo právio dos sindicatos que rêpreÊêntên o maior
numero de trabalhadorcsr' (Base IX).
Duplanente fascista este princÍpio:
1"9, por:que pr.evâ as reduções salâr'iais, princÍpio que hoje o

Governo acaba de geoeralizar. Era pior quê o dêcreto 196/72
do congelamênto que eles diziam combater.i

29, poi,que permite que os gindicatos maioritár'j-os irnponhan _nãosó aos trabalhado.es que representam, a redução dos 6a1ári-
o6 corno a iúponham mesmo a outr'oa sindicatos e ôutros traba
thadores, sob o pr'êtexto reaccionário darEeÍnocraciaI dos -
'bindicatos maioritários,'.

D) - A Portaria agora publicada á a conclusão da proposta do CCTV a-
presentada ein 1.6.75, e que deveria tê-Io sido êm 1.I0.74.N,-:l,lca
os Têvi6ionistas puderam apreaentar paria i6to qualquer explica-
qáo; mas nao deixaram de fazer grandê barulho com o congelâmên-to oficial da contratação decretado após o 25 de Novembro, cono
se todos os ,nal.es tiveãsen coíneçado aÍ. É isto que inportá sa -ber desmascaran.

- A Portania agora publj-cada não teria
to ao seu conteudô.

qualquer nazão de ser quan

CôÍn efêitô:
- 87,43 do seu clausuÍado foi acordado directamênte con os pa-

troês;
- Nas 1? cláusulas que apresêntan cono não tendo sido objecto

de acordo e qué teriam motivado tão tongo perÍodo de négocia
ções e fina'imente a Portariê, destacam-ãe:'
Quatro -Ár.ea e Ânbito (Base I), Conissão Técnica Tripartida

(Base III), critário díferenciador das tabelàs (Bage
XI),redução da renuner,ação( Base XIII) - traduzern 1il
mitaçoes que ê1es introduziran quando estavam no Co-
verno, sobretudo no V Govêrno provis6rjo.

Duas -Vigência(Base 11) e Enquêdramento em níveis de quâli
fi.cação (Base Iv) - dizen respeito ã6 tais ',1ei; im=perativasI quê ê]-ês dizem têr de ser rêspeitadas.

Três -(Basê V, VI, VIl) - dizern respeito a profissionais
de Engenharj-a e Enfermagen a quêrn eles abriram o Sin
dj-cato pana, como dizeÍ'tl ',reforçar o Sj.ndicato"e poã
que assim seria '!Ínais fáci1 aos-operárioo exercerãm-
un controlo sobre essês sectoÍ'estrl

-Hor"ár'io de trabalho (Base VIII): nãô se comDreendê ondesacordo'r porque o quê êssa c1áusula tinhà de pio:rfazia parte da proposta sindical e, ou foi objecio



de acordo, ou, no qüe restavar a Portaria tem o cui
dado dê o condjcionêr ao "accrdo dos orgáos repre -
sent"tivos dos trabá]hêdores" - princÍpio constitu-
cional de cuj- gêrantia ô Intersind-icdl rantâ propg
ganda faz. AIem dissôrcldLrsulas com redacçao pLor
que esta e sobre o tnêsno assunto assinaran-nas o§
social-fascistas nôutros contratos ( êx. PRT /Mêdeiras
- ver Bolerirl Trabalho Emprego, nç 27! de 22.-l .'7'7\A
me srno sê disa auanto à cIáusula sobre "remuneraQão
do !rabalho-extraordjnário (Base Ix), em que terÍa-
mos de concluir que a divergência que terá frLlstra-
do o CCT',f foi de 25t e s6 nalguns casoE (ver parte
acordada da PRT das l'ladeiras).
Tanbém não h.avia qualquer nazão para orrinpassê'r na
Basc XII (desconto das horas de fÂlta), Bese XV(di-
reito a férias), Base xIV(subsÍdio de Natal) - tan-
to mâis que, ou o Eexto fejro pêlô Ministário ape-
nas rêoete o oue taÍirb6n vem no texto acordado, ou
então ãs divergências são de pormenor e não cêm
qualquer fundanento, pe1ô nênos a 1uz das proPostas
rêvi6ionistas.
Restam_nos dua§ questoes:
OuanLô ao frabalho por turnos (Base Vll) - sê algu-
ma coLsa há a-dizer-é q,re a proposta do§ revisionis
tas, Dor ser lnsufrclente e na no que peo1a, e â u_
nica respoosavel por nên sequer Poder constltuiÍ'u-
na alternativa ao texto do Govêrno.

Quanto às renunerações mínimas (Base X), para me -
thôr sê poderern reiirar concl-usões, nepr'oduzirnos um
qua'iro esc 1arê cedor:

PORTARIA DE AGOSTO 75 PORTARIA DE JULHO 77
(r,etroactivos a JaneiroT 7 )

muito im

Pi.6FO SÍA
SlNDlCAL

Dê salieotêr que os revisionistas acordêram ainda a cláusuIa I18ê
pê14 qual são retiradas as diutur,nidades ãqueles que as tivesseÍr,
em favor. dos rtâumentôs'r.
Não consta que os revisionistas alguma vez te harL actualizado a
tabela da DroDosta de JuIhô de 75,
E na prápria introducào ã proposta de tabela salarial, escreviam
en Maiô dê 75, como quêm se justifica:
A Dirêcção deseja chanar a atenção para dois aspêctos

portantes:

êRUPO T GRUPO II GRUPO I GRUPO Í1

of. ta ll:so$oo
-tquazo lagoo$co1r: ,I:i r* 16s00s00ra. I

!
op. náds4 00 $ 0 0
qqa 11r .
sêrvênte

82s0$00

77s0$00
7250$00

6000$00

8s00$00

8000$00

7s00$00

62s0$00

8q00$00

8000$00

7600s00

6000s00

92s0$00

8800$00

8300$00

7000$00

a) Seodô que o Contrato de ârrbito nacj-onal, á nuito dificil esta
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belecer como nivel ,náaio os saLãrios de sectores mônopolistas
dê itpontal na indústria nacional;

b) A cláusula n9 1 adnite que os sindicatos posseIn nêgôciar tabe-
1as sa-Lariais seDê rdclà.Elentc.
Sendo impossÍvel apresentar cono nédia nacional os nÍveis pra-
ticados pelas melhores enpresas do PaÍs, os Sindicatos federa-
dos tiverãJn grandes- dificuldades em achar os valores correspon
dentes... (Tnrrooução I tabe'la salar-têl ).
As "descufpas'r que então os !'evisionistas - que estavam no Go-
verno - apresentavarn, para rrfundanentarrt as suas propostas, os
'rargurnentos'! da Portaria de homofogaqão de 21-f-72 assinada
por Silva Pj-nto e os da introdução à actual Portaria,são ostrre
nos, inclusive nos têaÍlos usados.
outra coincidência assinalavel: já o CCT de 1972 foj. objecto
do acordo unânime de una cornissãó arbitralde que fazia -partê
pelos sind:catos,Sárgio Ribejro, tia atras refárido corro ãutor
oe 2 estudos rão concroditórios unr do outro. O seu cômportanen
to exemplar nessa comissão g que traduz na sua declaração dé
voto com êstas palavras: "só assim foi possÍve1 chegar-se ã
unanimidadê, corn a satisfação noral con que 6ou ple;arnente so-
Lidário'r, méreceu do despaôho de homol-ogáção de iilva Plnto i-
gual correspondêncía elogiosa, "subl.Ínhánáo o mêrit6lio traba-
tho efêctuado pela conissão ar:'bi.tra1". É aquilo que ainda as -
s irTI foi remetido para rnelhor estudo, fê-lo com o argumento rque
agora os revisionistas confessam ter razão de sêr e tambén uti
lizaram para o rne sÍno fin: "Trêta-se de matár"ia em relação ã -
qual se torna iodispensavel o êonheciroento directo das.ealida
des que não são facilnente apreensivas, dada a heterogeneidadã
do rámo de acrivffi

Ê) De tudo o que fica dlto se conclui que a política das portarias ê,
concaetanente, a Portaria para oE líetaIúrgicos, traduz un ataque
polÍtico conjugado de toda a burguesia, r..í u.oioo que aen como e-
xecutor os rÊvisionistas e qLre, no caso do CCT dos Metalúrgico6!'Iêvou ,r dnos ê consunar. Tra Lqão qtre, no seJ 'l onp.o processo, a-in
da fez ourras vítinas pelo caminho, cono é o caso do A.C.T. da-
Sider"urgia, tiquidado a pretexto da "unidadêi ê da conquista de
um "poderoso CCTV'i e con proinessas dê tratamento especial
CCTV.
Hojê os tratalhadores da Sidêrurgia têro aí a prova dq que á ai'forqari q a Íunidade" dos revisionistas e ao que conduz.
fraiião que para levare- por diênte, civeram de furtar-se às as -
sembleids eerais. iLrstificando-se asora com o àl:'Bumento de olre

"não se podã esraÉ á.npre a recorrcr"ãs assembLeiãs" e que "há que
ter eÍn conta o centralisno cemocráticorr como dizia un Dirêctor do
Sindicato dos Metalúrgicos, há meno6 dê una sêÍrana.
E se a manifestaqão de 26 de }íaio slgnificou una tentativa dos
revi sionistas paia encobrirem a trai{ào da Portaria iá então as-
sinadê, a lnposição aos metalúrgicos dessa Portaria para a quêl
as 'rdivergências" nãô conseguêi1 ser justificação, significou tam
ber ulra forrna de compronisso de I,oda-a bJr6uesiê parâ amdrrar d
classe oper.ria mcralllr.'icê e simLllldneancntê "l impêr a cara"aos
rêvisionistas, confiando-lhes mais uma vez a tarefa de protestar
cont!,a o que assinara,'n, na esperança de podêrem continuar a i1u -
dir e trair os operários, rJegociar a traição e encobrir os traido
res - foi a função tanto da manifestação, conô da Portaria nego:
ciada e aprovada.



3. A NoSSA PARTICÍPAÇÃO r Se até ao nornento a nossa posição neste proôes
so tem s-iZo müTcã-rãduzioa e se tem linitêdo prêticamentê a a-Lgumas
denúncias públicas e ocasionais, tal situaçãô terã de à1têrar-se e
pode alterar-sê,
iara tanto, torna-se necessário que os nossos canàradas metalúrgicos
sê interêssen, antes dê mais, por conheeêr corn Profundidade a histo
ria do seu Sindlcato, a hist6t'ia das lutas de classe e dás traicoes
dos revisionist."; tr"t"lãã 

-àã-i"iã"" iiiàã" . iig"9ão ã nassa dós o-
pu"á"io" e aôs seus problêrras; refôrçar a preparãqão política e idêo
iógica; e fazer acompanhar um profundo e regular trabalho de desnas-
.ui-r.áto do ini-migo' cõm propôstas concretas, caPazes de.unir e no-
bilizar a classê para a luta e Parê a vito!'ia. L nêeessarao compreen
der quê a foiça dô inimigo rêside aDênas na nossa fraguêza. E nao
se podê dizer que ês§a fraqueza seja, neste caso, I)unerica, nas 6r!
o ràsultado da'não aplicacão ou inàufíciente aplicação da linha poli
t-ic a do Part i dô.
As pr'óxirnas elêieões para o Sindicato devern sêr preparadas nesta per
spêct ivâ.
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1. SITUAÇÃo ACTUAL: o CCT en vigor foi publicado no Bo1. do ]NTP de
8.3.71.
Atã ao nonento, es6e contrato foi objêcto apenas das sêguintes alte-
rlaçoes:
- Actualizaqão da tabela salarial en 3/12/"13, publicada no Bol'- do

INTP, n9 46, de 15-1,2-73, e resLlltante de-acordo eÍn conciliaçao. A
tabela salarial considêrava 3 zonas geográficas com valore§ difere

- Portaria de alarsanento de âmbitô desta actualização "a todas as
elnpr-e sa!- qre.. ntTãFj1&Tõ---ãõ-Tont inente, êxerçam a indLrstria da
Construção Civil ên regime de adninistração directa ou como activi
dade suiletiva". Esta Fortari a é a" zt.l.lrr, publicada no Bô1êtim-
do INTP, ng 13, de 8.4.?tl, e corn efeitos retroactivos.

- Ern 8.6,7r1 é assinado um acordo de aumenlo de salários para os ofi-
ciais e serventes, coffi a fixação
do hor.ário em r+5 horas. (8o1. do MT, nq i?' de 22."1 .'14).

una Portaria (PRT) de "qyi§&-39-!gléIigg, "o*( B o ll-nõ--ôlããSllllf Jl
apIíca ãs êmpresas de Construção civil e não se

- Lm 1.3. // ê asslnaoa
êfei.tos desde 1".1.?7
Esta Pontaria só se
aplica às Ilhas,

Plosseguen as negociações. 0 CCT em negociação, é verti.cal e nacional
ê diz rêspeito a cerca de 500 mi1 trêbalhadores.

2. RESUMO Do PRoCESSO: (A fonrê á um docunenLo pubficado pela Direcção
ãõ-§TnãiõãEõ-Uã-Tõns truç ão civ i I de Li s boa ),
A)-À proposta sindical, entregue en 15/5/75, as entidades Pêtuonais

linitaram-se a responder com a recusa da negociaçao' '
Os social-fascistas, êntão no Poder, nomêarêm unê óomissão T6cni-
ca "para estudar o problena", dando a e6sa Conissão o Prêzo dê 3

-Do que sê fez durante todo esse tempo-- últimos meses do v Go -
verlro 

-- os social-fascistas não dão nôtÍcias.
ír.io de Estado-Só em 20.10.?5 (VISó elll 20.10.?5 (VI Governo ) , -g_lI§_glglgg ao Secretariô dê Estaalc

- Harcelo Curto - a realizaçãó Ze urn-a nova reunião para o dia 28.
:10.75n e que, caso as Associações Patronais contihuassern a nao
comparecer ou a não quer"er negociar, que o CcT fosse publicado
por via adniniStrativa (ni6trativa (Portaria), proposta que teria 6ido aceite.

-No dia 28.10.75, como combinádo, a cNS e o sr. MaÍ'cel.o Curto deci
dem conf iar:..r Ministário C)Trêbalho a elaboração de um projecto-
de Portaria, no prazo de 10 dias, para ser negociado nos 20 dias
sêguintés.

-EÍn 7.11.?5, Marcelo Curto não tinha pronta a Portaria enêôÍnendada
pelos reviiionistas, apresêntando as nesras razões que os patrões
tinham apre sentado.

-De 1.0 a 12 de Novenbro: greve no sector que culninania corn a gra
nde nanifestação do dia.12, frente a S.Bento.
0s revisionistâs desnobilizam os operàrios que náo queren arredar
pé. Desorientados, apanecem a dizer que Pinheiro de Azevedo tinha
assinado umâ Acta em que aceitava a tabela salarial pnoposta pelos



sindicatoEi'que a nêsrna. entra!'ia em vigor en 27'1f.75, e que as
nêgociações ão cfausufado prosseguiriam no Ministério do Traba -
lho dê forna.a estalem prontas no dia 27'1"1.75.
Dezenas dê nilhares de oper'ários era,'n assin nisêraveltnente traí-
dos.

-En 10 de Marqo de 1976, os revisionistas reaParecen com as sua€
l-aroentaÇões. 

-dizendo qúe a Porltaria contimrava sen ser pubLicada'
apêsar ãe, "ter., ficado Pronta desdê 2l+.11.75'r.
Atribuiran então as responsabilidades ao congêlamento da contra-
tação que se seguiu ao 25 de Novemb?o.

-Aoós o oerÍodo do congelaÍnento. o Governo manda retomar as nego-
ciações'desde o princÍpio e com os patrões que então teniam apa-
recido para negociar.
os r"eviiionistãs a1êgando que "aceitar negoci.ar seria deita!' por- terra todas as conquistas áos trabalhador:ãs da Construção CiviL'
desde outubro de 1975 e nômêadanênte desde a grêve vitoriosa de
Novêmb)io,, passararn a reivindican a publicação da Portaria cujo
texto divulgerat& como têndo sido acordado'

-No êntanto, tiverarn o cuidado de acre6cêntar quê I'os tnabalhado-
res não devian êsquecer uin ponto inportantel l

-que esse texto não era ainda o CCT (para efes-CCT.ê Por''taÍ'ia e-
ia o nesmo), ,na6 apenas u:n proiecto, porque não tinha sido assi
nado ê publicado pelo Governo;

-e que no texto da Portaria "há algumas alterações em relação ã
próposta inicj-al êprovada pela classê trabalhadôra da Constru -
ião'ciulr. Essas aiteraçôeã são da-responsabilidadê da cNS e
ião são alterações fundáentais' São alteiraQões para .melhor e
no -sêntido do melhor defendêr os trlabalhadores.
(NOTA: 06 sublinhados são deles)

B)-Dessa prêtensa Portaria, quê eles aPÍ'esentavam como t'nelhorrt do
que a proposta por elês apresêntada e rtaprovada!' Pelos trabalha-
<iores,-é inportãnte saliei'rtar alguns exenPlo§ que nelhor ajudarl-
rão a eornpneender o que 6 a traição rêvisionista:
-Prirneiro: A Base II (Rêgimes especiais) dizia assim:

1."l.las ernpresas nacionêfizadas, naquelas en que a maiorlia do cC
pital sõcia1 pertence aô Estado ou a ernPresas nacionalizadas
ã naquelas ern que se tenha verificado intervenção ou assistên
cia ástata1, ao abrigo do dec.-lei nq 660/74, de 25 de Novel1-
bro, poderá deixar de aplicar:ae, todo ou em partê, o dis])ss-
to na Drêiênte Portaria. se tal for previamênte acordado' en-
tre a adrninistr.çào ou á comissão administrativa e as cornis -
sões sindicais, intersindicais ou de trabalhadore6, atendendoa
diículdades econónicas ou financeinas".

2.rrA requerinento fundamentado das empresas e con. Palrecer con -
cor"dante dos sindicatos representativos de trabalhêdores inte
re6sados, poderão ser estabeleeidas reduções das condiçõqs de
trabalho fixadas no CCT' condicionadas aos r'êsultados do coa-
trole operár-o consagrêdo na Base XXVI.
Entretanto na Base XÍX' continuan a diter: "É proibido à enti
dôde patronal dioinuir a retribuição'J

-Segundo: "56 poden ser adnitidos -os trabalhadores que(. ' . )possuÍ
reí as habjliraçôes escolàres mÍnimas impostas por 1ei ou na
presente Portaria"(Base 1V), Entretanto os sindicatos Podêriam
ábriP excepcões(Base Iv).E são eles os nesmos que,para atacarem
os operárioé, dizem qLre são 90* de analfabetosl
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-Terceiro:Base XVÍIItrr0 trabalhador devê tratar com cozrÍ,êccão a entidadê patronal , ou sujlã-ã;;iã;ãT'Iiiã;&õicos ,os cornpanh"iràà á.'-trabalho e as denais pêssoas que entnérn en re).ação- con a ernp)tesarr(alÍnea c).
E o devêr coi'r.elativo dos patrões: 'rtratarem coÍl correcção os tna-bafhadores ao seu serviço, pl"ocedendo de rnodo a nãô feiir: a eua
drgnadade alê homens e trabalhadores'r, (Bâse XVII).

-Quarto:O poder djsciplinar sobre os trabalhadores será exer:cidoatraves de Ípnocesso disciplinar de i.nvestigação sumária,' e 'rela-borado.pela Conissão paritãria" (Bas9 LXXXIÍ); cuja conrposição á
3 sêguinte: 1 representanre dos patr6es, I repr.eséntante dos tra-balhadorcs e l repnesentanre do úinistário do- Trabalho ( BaseLXXXVI )

-Quinto: Despedimenros : I'f icam sujeitos ãs nonrnas imperativas da Ieigeral ên vagor, sênalo porem proibido o despedimentô sem motivo a_tendivel"(Base LXXXVIf)._.De.notar que ô ,inótivo atendível', é pre_
casamente 

-a_ 
condÍç ao da 'rIeí geral em vigor" (Dec._Lei 3.].2_A/iS ,de.16 de Julho., da autoria do V Governo) e funde-se com o quehole a.burguesia_designa pon inviabilidade econánica das enpiesae',.

tl:1n qlsso: 5 faltas injustificadas dunante o ano ena rnotivà para
despedt-nento.

-Sexto:Quanto a salãnios, apresenta-se um elucidativo quadrot

SALÁRIos
ACORT'ADOS
eÃ 8/6/74

SALÁRIoS sALÃRIo DA PRETEN SALÃRIoS DA
NA PRO- SA PORTARIA DE - PORTARIA SAÍDA
PoSTA SÍN 24l11/75'rnelhor Et4 B/3/7'7
DICAL 5/75 que a pÍ'oposta

Oficial oua Ia

àà§i§3iãÍ:rê,"

Of,icial
ê1êctri.cista

Aprendiz
maiori l8anos

servente

6900$oo

6 3 00 $00

q500$00

8000 $ 00

?500$00

8000$00

6500$00

6500$00

8000$00

7500$c0

9000$00

6508$00

6500$00

8200$00

7500$00

9500$00

6000s00

6500$00

Al.gumas conclusões breves sobrê êste quadrô e o que fica di.to:
-Atá Maio,.de 1975 nunca os revisionista§ se preoêuparan eÍ! revero CCT que conrinua ê ser ô de 1971.
-Ate-8.3.77, fizeram apenas uma nevisão salanial sunária en Julho
9" lYil, por nao a poderem impedir, e que s6 publicaram em JuIhôde 1974 a6sinada por Vasco Gonçâlves.

-Àtá ao rnomento nunêa reivindicarath a actualizaeão da tabela salanial que prôpunham êm l4aio de 1975.
-A PRT de 8.3.77 tem saIários superiorês aos da proposta sindicale, aos-da prêtenÉa Portaria de 2q.11.75 que 1hei aizian ter sidoacordada- e ter dpenas algumas alterações,,nãà iú"Ou ã"i"iJ-,,--ài
Ítetaçao a proposta sindical, rtmas para lnelhôrí e que os ,lesÍnos



erian 'tda responsabilidade dos sindicatos " . Alén de gue a verba
globa] da presente_PRT, como sê diz na sua antroduçao, contou com
o apoio das direcções sindicais.

-Enr 3,3-?? os revisionistas Plomovem uma paralisação de meio dia
Dara êxisjr a trêntrada em vigor das tabelas salarjaist'r artgumen-
tando, eá comunicado dirigido "à população e aos lrabalhadores,
que ai condições postas Peles-A'P. de facilidades de despedinen-
io, contratoé a prazo, etc' já tinham sido satisfeitôs, e qúe,
pon-issô, não terian r'azão para continuar a nào pagar os novos
sa lÂr1ôs.

3, o CCTv não está !êso1vido. As negociaqões agora intêrrompidas,recorle
carão ao6s as férias. os revisionistas não frzem a menor -intençáo de
iutun pàlo ccT e isso deve ser clananente dito aos operários. A liga
ção dos operários electricistas a este conrrato en vez dê CcT ProPrio
que vinhanr a negociar, pode vir a trôduzir-se nun rêforço da capaci-
dade de luta contra as direccões traidoras.
A pc1Ítica das portôrids 6 uÃa po1Ítica de toda â burguesia e especi-
a1nênte dos revisionistas cujos contratos nunca Passaram nen passarao
de outras tantas portaliâs, easo consigan garantir a sua direcçao.

-Una aná11se nais atênta de todo o processo poderia constituir um-
trabalho de grande interesse para os nossos camaradas da construçao
civil; para ã consolidaqão de-um sólido núcleo dirigente neste sec.-
tor': ê Dara uÍI imDontanLe trabalho de de srnas c aramento dos revislonls
i;;'q;";-à;"ie.-ã'i;p;;jo"á; ãoo.-q,. tê'n podido actuar, ê ao racto -
de os seus crines contr'a os operários serem tão grandes e elarosrfa-
cilmênte n6s poderemos com algu:n trabalho' obter resultados signifi.-
cativos, cono o prôvou a luta que travãno6 e travanos eni torno dos
Estatutos.
Os canaradas electricistas d^ sector da construção civil, deveriant
eílpenhan-se na luta pelo CcTv côr0o una luta tambêm sua,.reforçando
as;in o trabalho da nossa organização na construção eivi1.
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ACT I#IDRICAIV_/IS DE I\4A"TRIAL
E LECil?ICO E TLECTRCIYICC

1. SlTu;Q;O .,CTüÁ],: o CCT de 19?4, publicâdô no Boletint do INTP, no ry, a: 7V/,2/,71;; d3siraêI de 197i, ;ubticado no Boletim do M.T.,. ns B,de 22/9/?5,
acabem ale ser subsli-tuidos pot- !gygfg8]IÊ!gl!:l&, constituída po. u,1la patte
acordada (a quêse totalidade) e ãilic obi--cto de Pot tlri-a (PRT), 3'1üê§ Publica-
dâs úo Bo1. alo Trab. e üp., ne 26, de l5/?/'t7 e rectificadcs no Bo1' na 27, de

22/1/7? .

A Tabela Salarial d retroactiva a lhL/?6t irodendo os sa1ários em atrazo ser
pegos aLC Dezenbro de 197?.

i! validade d de 18 meses e a levisâo poderd iniciar-se à parLj]. de 15/7/78.

o coitrato (Portarla) d verticàI e 3p1i-ca-sê apenôs no conl,inente '
Diz respeito a cercs de 30.000 traballsdores.

2" a@-{9!4§,
- J significetivo que e§ta Portêria, corlo oulros, n5o t'nh!- necessitado de se

ocupãr de assuntos cono despedinentos, hor{rios de trsbalho e, PraticanÉIt'e,
lodôs os assu,'}tos de mêior irportâncie parr os trsbalhadores, porqxc tudo is-
so foi obieclro dê acordo, mesmo tralôndo-se de revogâr condições mfis flvorá_
veis ji consagradas no aôterj.or CCT, como d o caso dos des-edinxios.

- Á Portariâ transcreve, r-a base !, o ,lrincipio de possibilidlde de reduÇão dos

saIários mesnro abaixo dos ndnimos eÊtabelecidos, ptincipio dâ autoria do§ te-
i,IãiãÃãt.", coruo jd vimos.

- quâdro ilustrailvo quânto aos salCri-os impostos aos irâbalhâdores atrcvds da
Portâria:

clirios en
igor desde
t/3/'t5

última pro
postâ dos
Sinalicatos

Sa1árioê da
êctuêI PRT,
desde l/17/76

.iülento s %

0ficial
qualificado
0perJrio
especializado

Oficial de 1ê

operik{os do
2s escelão e
sefientcs

8.000.900

?.3mí00

5.',IC/]flüJ

9.100i100

8.400q00

7.100#00

8.80Or0O

?. 800#00

6,570fio

80O$OO IO

500#00 6,6

970#00 15

Do sal-ientar que os revislonistas diziam
acordado dar au,mentos superiores a !5'í e

o acordo, tcnlo$do criar conflitôs !

De nolarrainda, que esies "'r.mentos" §ão
re,r" . ara os tr3,b hrdores, p1ra cobrir
:rd J:n.iro de 1979, no drri.mo (segundo
i;o é, para cerca de 3 enosl

aos operdrios que o It.1. atd iC tinha
qlre os patrões d que estavam a impedir

aqu11o que os rcvisioni§tas Íconquisti
o :Lr,Tento do cusio de vj-d't desd2 l/1/'15
o seu ponto dc visia e o do Coverno),ig



- Oo"oni. ""i", d" 9 mesis de r,cgocieçõ:s, os Sindiclios .lcord?raln prafic rcntc

toda c n3.lCri3 do ccntràto, d;;ã;;;; a confornidede do novo ccT com as cha

'nrÂdês "Ieis i-nper:Liv3s' ,* i*t'Iã"ã.-p"u Li"tã tt (.*t d croto-1ei que possib!

-i;:"".'.";., 
-,J;"i.", t,""+i'*i'-'" 'ú''in" ' "t"' t' D^ s Li''ntor quc al Ê!'r'rs d1s

disJosicõcs 'rcoro'.o1s " ""gt" i"pt"i^'t ' tt áot'"lt-ti="" dos tr b1'll1dÔres l' sle

§:i.:;;':";" ";-;' ^p1" ""'':';i';; 
ir tcr-inizT io cn ' 'so dc d srjdi.n'o'

- Tr.tr,ráo-"u an ,r* á""to. evan!3do e ex erimentado em grande§.1u!46' os revisig
' nist:is tiveram de Írdo2],ar *' 

'i'Jioa" 
dtfêrente a que ndo Precisârai de rccorrêr

nôuiros casos de irâi1õês id";;i;;;t u""otl'it o processo de.-negoci-a?ões com

H"::ii"";;;;"; ã"',.;"iir"','ii[";,r"'-t':'.,"'-"inrorm1'õesrr.reÂ'u1âres' eÍbo-

H ü;: ;t;il "i."-"ã""ãié'i"a''s 
pcras m"mrs queixÀs I invectives "con-

trl o pailonatorr.

- n nossJ prrLici rclo nes!- proccJso ini'iou-s cor 1c rr9'1t'!'1Ô d: ur Dro-

Dosu,' de êr'err.io i p.opo'' ''àIi"i"ii"i"'i'i'"-iezrzzo) obriS.(,os i 'incru-

§; ";.-;".p.;;;'á.. do not.'', que foram aprovedôs pelos trebelh.dores'

-.. p3-rLir d. F.'vereiro d. 19??, os nossos c1m 'r:'l3s do"j9 t)"1:: l"llilrâ"I,'
,*I-.r.r-lcio.:to mris orglniz-d1 c ']cLiv I r'r Lodo' os flcn:rr1

co, p. p..'.1;á prívi. . b'-'rn'^s irn di"Los'

en aa/2/77 aprcsentJln rj,l1a proposts dc resoluqSo num Plen+iq S: D:1"9:"9?:

S:-"Ji".i'" ,' àorlt"o ,l*o outra piopàstr de r'solução r:sccionáriâ' que os r'vl-
sÍoniêlas tinhâm friio t_pr.oul,""'"ã-iit"i"io anterior' Essê.propos1'a de tesolu-

ü;':;;; 
"i;;;-"-.fioio 'tr. rr, Dc1êsados, dos 36 pr3sentes!

i{o mêsnll) dia d disNríbuido o primeiro comrniccdo aos lr3b3lhadores' dcnlm_

ciandô alsuns dâdos s,bre ' "'lti'iJ"ãi'"" "i'i'iãil"ol- " p'"ti" das práprias

palavrag do§ revisionistas'

- Os 1'cvisionistas inca rzeê de ignorar ou dc dJsmtrntir -1 correcl3 roDirgandâ

dos nôssos c:ün3radas 1,.""., n 
_nít"l-f" 

e 5 r--feri-I1 direct'mx]'e' dunÊ foImà

à"" ã"i.-"f"i" nelhores condigões p3rêi o nosso trabâlho'

-DesdeentãoconseSuilâm-SetrfiImsr,.IuranteBlgu,ntel@o,dunsdircciôes'duaspolílicas p ra a defesa ao cói- 0"l'lot"o" comuiicados e :rs nossÀs posições fil
ilit". 

_;r 
^1.i"", 

o 'rig.'vi'"r'o= r'visionist:r's ':r :fundlr-sc c:r'ir' vcz n-is ' m

contrâdiçõês c a porem d" p".;; ;Á"i;;;;Ji'i ãnÀã"" tti"""" com que atd então

;;;;;;; "r,çotrir-"e, 
t,iao-rtit' oprovrr nu'n Plrnirio um Íoio dc confj'ania

à c.N,s. perr se disobrl-gare; àãit"""il"á" "frequentes e iÍPraticÍíveiê" aos

PLcn'írios O,2/2/'/1 ).

- os documeDtos :nt5o eLsborados e as inlervenlões dos cü'naradas nos Plen/rios

;;Ãii"i;; u.Í:, propêg3nda 3vanç3da, no essencial correcte e que nereceu o

;;;;;à;-;;""."" | .!.iri "x""t'nits 
perspectivas para o nosso trabalho'

- i{o en ú!o, 1p:rtir oo moncnLo cm qJ' os r:visionis!3s conseEui rÚ rcmcLir o

cC'[ prrJ portaril to qru ,.-fi nto irss"vc de sj-ÍIp1' s '3 1p3r1 o sill inlcgrlr
ãcoroo ), d.'pois dc crnsarem ":";;6i;; 

';;-"; r.'i'!i o"^ot'i Li 
"doras 

à íltina
horu ou sc't qucisqr.r;r.rcsuItãaããr- ot nottot camerld.rs não.cons gui nÍr T::i"
a'*J"rru _c"iriooou, n*,c rdarrrnrr l ao n-iúcl d.l orglnizlção d.rs.m1ss1s nos prÔ-

Drios locais de irabal-ho, pirt"-i"*a"" de posiqão coniuntas (nrs secc6cs ou

,r.r prdprias fCbricas).""0';ií;;;;"-ô"-pãii'i"i"* caisse sobre o ccr e a Pofiêria c o fraco ou nulo

-rprov jitarn-flo quc foi rrir,o àã'^pãiã-t"""it"ao' resútÚ dur.r rjnda ilsúici-

"i.i'-to."l!""i"', 
,", ,ot""t'ào'" n!src caso ioncr'Lo' cn que os nossos c'Lma

rldds.jd di.spôcm o, *. 
"""" 

iãlii"' :' 
'cx 

'ri'ncir o: llli-:^:'*'"*"n!o 
do sic

tor, isso r.su,t.r dc uma in-iiicicnt. c incóost3n1c .,tliclçio d3 políLica do

Pârtido e de fj-rmezê "" o*iiàâ!-ã"ã' iJto-á" plt"o"'" de-unâ direcQso fitÍn. '



N6o se pode aliEer que e burguesi.a, com a publi.cação do Conlr'âto/Portarla, tenha
conseguldo t odos os aeus .obJ ecti"vos e eneeúêdolo âsaunto.

Un tal "Contratoí constitüi uma grave provocação aos trebalhsdorcs e de certo
que, se tivereÍi !üÉ dirccção firne, os operdrios e denais trabalhedores deste
iecior não esperarâo pefo; prazos áue a lurguesia the pretende ir,pôr e irão 1u-
tar pelo CCT que âgorâ foi traído.

Trata-se cle sâber sc os nossos vão ousar dor novos passos ê !3atir do boio trg
balho já reafizado i se vão intensíficar a sua propaganda; se v5o dar m3ior aten

ção à oiganização dás op:rários em torno das noisci posiqões e proposiesi se vãÔ

ionra. ,. ir't:.":.aiira de ousar tomar 3 direcqso desta futS, quebrêndo o si1êncio
que os revisionistas iaão procur&r crisr e prepanndo dêsde iC um3 nÔva propos-
ta de CCT.

Este serd o camlnho psra prepa!âr as prd:<üras el.eições pêrâ o Sindj.cato.
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1. SITUAGO ACTUAL: O CCT cn visor J o rêsult âdo de'lma alecisão atuitra] de 6/'t/73

,rlieroções Post:r&r:Á:Um proloeoio dc oulubro'de 19?4 cÔm au'l]enNos salariais

" oitiE-.ttffiO-. a. põ*."r,o., para alJm de acÀbar com o 14s taês, lnlegrando-
-o no ordenldo; c o chall]-rdo niv,lcnlnlo, publi_1do :m Nov:mbro de 1975 e novêr0 4
te em Êevereiro de 19?6 sob ã-i nn: dc Portaria, en Yirtude das resistenciss dos

Bancos en adrtriti-1o,
O CCT dlz respelto a cerca de 4O'COO írabalhadores, e d d,: &ütto nâcional'
0ncontrâ-se em fese de revisão ,lendo-se iniciado aá negcciaçõês eÍ' l8/L/'17.

ÀIÍiuMas r$oTis rl i,BoFÓsITo pq ccT

- Os Sindicatos dos BÀncdrios (Norte, Centro
todos os trabalhadcres ê os vários quadros
reôies e gestores.

e Su1), sâo Sindicatos que englob:m
da baôcâ, incluindo dllectores, ge-

- À acluâl proposta de revisão d ne8ociadâ enlre sdcios dos nêsmos Sindicatos,
sendo que'uni se apresentêfl enr refresentação dos tiÂbalhadores (as direcçôes
sindicêis), e outràs en representaçâo dos patrões que são o Govorno e a banca
privada. E;ta contradição não deve pâssar desPercebidâ, como sê fosse a nais
natural do nunalo, Tanto mâis que e1e poderd, em breve, assu,'nir novas fonon§ e

têr reflêxos do ponto de visNa da prdpria O;ganização Sindical dos bancdrlos'

- os palrões ]iritaram-se prtica.nente a apreseniâr una proposta de alteragões à
carreira profissional, depois de terem àpresentado r]ma anrfise à proposta Sig
dicâ1, recusando-a ponto por po4No com bcse nas disposigôes legais e Ídecretos

imperativos" existentes.

- Âs carâcteristicas, as iqolicêçôes e obiectivos deêsô contra-proposta deve'o

nerecer alglnoê ateàção, pàis eia insere-se nr:m ninucioso plano de atêque a im-
portântes õooquistaÁ dàs trabrll'udores bancdrios, e que passa pe1â criaçâo de

lrm pesado e dJsiccado sistenâ hierdlquico e de controlo. Separam-sc as ccrre!
..s; li*it.*-"u os acessos; descrlninÂnt-se as Sraniics ê pcssibilidsdes ofe-
,""idu", ,1u b:.se da categoria e füqão soci:l ã posiqão hierírquica dos trabâ
thadores,

- À 3ctua1 direcção sindical do PPD tem vindo a dar cobertura â todo o plano de

Liquidação do óontrato e de aceitcçâô das propostcs da CEC (Comissâo pelronel
constitüde por sdcios do Sindicâtó), e o ieu object.ivo claro (no que conta com

o apoio dos iocialistas e soci'r1-fasáist,as) d: ou i.npôr nos bTcCrios u]na re-
gl].3mentâçâo governJmentsl negocj"eda e com o none de Contralo, ou tentar subs
tituir o CCT por rr1É Porlaria.

As duos soluções eçtlrivalem-se e sd una direcqso fi.fine, câpaz dê mobilizêr e

uair os bancdrios em torno de obiectivos claros-e precisós, ionseguird Ílpeatr
ess3 derrole pâra os trebêIhndores bancdrio§'

- Uma rdpidâ anClise da tabela sêlariaf pennite-nos aplesentar al8uns exeliplos
de como se podem relirar dados significati-vos que devem ser utilizâdos na nog
sa propaganda :

- Pala os operdrios e Nrabalhodores j"ndife!ênciados , a contra-proposta do Governo

desti4guê-Eei dê proposta por:

- a renumêração de entroda e seguioies são !Éis bai-r<as 1.000S00;

- os periodos de permanêncla erl cada escalSo são mais prolongadoê;

- os escalôes de acessc (possibili.dades de promoção) s5o reduzidcs ao mínimo;



- reiiira aos Nrabalhadorcs que vierem n ser adilitidos parê estes grupos (J.K.-
.f.) asú1o que iC Ninhe siào conquistado e que mantêm êpenas para os que ji

se encontram ao serviço!

- Para os lrâbel hedorê s âdninistraiivos e tácnicos (a Srarde rqêssa dos trsbâIhg
dores bâncdrios), a conira-:proposta destingue-se da proposta §j,ndicê.l por:

-.4 renmeraç5o de entrêde J a nesma da protrosto sindical;
-. - Os p6riodos de pernlânêàoiê eo cads categoria sâo nais prolcngados;

-:ltl: o carreira_ ger3l 
_e a. carreir:i de cheles passa a oâo haver qualquer

hlpói.s- dc co"lLrnri d'.d(' oDrIgCLÔr.L:r,

- Quanto êo nÍve1 das chefias,'

- dos ? níveis de chefia da proposta sindical, num coniunlo de 15 niveis, são
alar8ados para I?, num conjunto de 25 níveis, na cotltra-propostâi
Deve-se salientar que a eslrrutura contr3tual aclual não previa essa separa-
ção enlre niveis dJ chefia e outros, podenalo-se intoryelletÊr eo nívef da ta-
be1â sa1aria1. Se d a proposta sindical que abre o cdrinho para que o§ pa-
trôes vénhan não sd consagrar como ala,rgar e estruturar a seu modo c§sa hig
rarquia desligâdâ do cor\junto dos lrabalhadores bancdrios e contra os Nrabg
thadores, no entanto os principais responsCveis disto, porque fofam o§ seu6
promotores, são os social-f3scistas que, no seu 'rnivcl3mentot' aponlrâvam a
necessidade de e1âborar orgânigr'êrrâs em todos os bÂncos, onde se definisse
a estrutura hier;{rquica e se passasse a atribui a detêrnlinàdo posto deternri
nado venciÍtenNc, .Éste âspeclo revcstc-se dc grande irporlância perâ que os
trabalhadores conq)reendan cono os social-fâscistas sâo os principais req)o!
sáveis pefa situação pr.:sente. Essa estrutura hierdrquica erâ diieda pelês
n.rcessidades dc controlo do capital burocrdtico e do Estado sôcial--fascista
sobre cs irabâlhadores e de promoção parâ e nova burguesla burocrltica. À_
liJs, a siluâqâo Eão se al-tcrou, no essenciaf, e por isso d que, sendo os
social-f.nscistas ainda os principâls a-ulores dâ ectucl proposta de revisâo
do CCT, não se csqueceran de aleriar o Governo e abrir-lhe o caninho para
consagração contraluel dessa esirutura hierlrquica;

- a estrutura hierirquica governÀnentcl divide-se e subdivide-se e]!1 numetosos
níveis de mútipLas e rüjiua5 - deÊeídênciâs i

- os periodos de promoção automdtica adndtem alternatlvas que não âdinitem para
cs restantes trabalhadores;

- o aceêso âos c.Lrgcs de chefia nâo resulta dê priilcipios definidos nem se in
sere nurn processo regülar e controlCvel pêIos trabalhadores, mas fi-ca depe4
denie do critdrio dos Concelhos de Gest5o.

- Às inpLicações que estes factos poderão ter na prdpria orgârrizaqão sindical dos
trabalhadores, nâo devem apanhar-nos desprevenidos.

Se atd ao áonento foi pàssivel à naioria dos trebêlhadores bancdrios manier
unidos a si, sob s sua dependência, na mesna organlzação Sindical e sqieitos
às nesmes delibcrações e or8ãos colectivos, un certo sector de âltos quadros
e responsáveis, as novas condiçôes não poderão conduzir a que úma ndnoria pre
1/iligiada passe a assumir o controlo da naiorlê e do Sindicato, sob pena de o
Sinücato sc oestruir como tx1.

E, em pârte, d o quc se estd a verificar com a novê direcaão do PPD que pq
derd ser represenlativÂ alcs altos quadros bsncários c dos que se apre§cntem a
negociar em norle dos p3l,rões, mas não poderd ser rcpresentâtiva nem delen§orâ
da massa dos Lrabalhadores banclrios. Ou nãc J issc o que se deve concfuir do
facto de lretender â.marrar as Àssemblêias Gcrâis aos compromiôsos que jd ass!
IIIiu com â CEC, em v;z de se subordj-nar às decisões da Àssembleiâ Geral? Ou não
é o exer:p1o claro alissor â tgntativa de esvazia. ale sentido as ÀGs.?

- 0s nossos carnârades bancírios têm u,..1 ilIporlante cê.,npo de luia; têm coodições
objecti-vas e subjectivas par:. travarem com sucessc cssa Iuta, como prova,m as
lutas jí travadas.
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Tr3ta-se de "ousar ser a direcgão:; analisar e corpaeender todos os facios
ao lonto ae \dsta da po1ítica e d; 1uía e i,nterêsses d3§ classes e não como

s#I..is questõcs tdcúcas. isto d, tr3tê-se dc pcg3r nos flctos e extr,lir de-
1cs'conciusô;s \ luz dun3' detcfldn3d.r políLicl; tr1ç:!r pl1nos e cuqri-Ios sen

perda de balFo, qotpresnder devidÀmentà a ilportância e o§ ljlmites da luiÂ qig
'aicat e saber áponlà. oo" trabalhadores, alr.av.ls de1a, que a questâo de fundo
reside sc!4)re nr naturczr do poder políi.Lco c que a rêiz da soluç5o dos problg
nas estd na [om.rdc do pôd.r po1ÍLico.
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1. Á ÀoTUÀL SIIUÀQÂ0:

O ÀCT ern vigcr foi hornoloSldo en t9/6/7t+' con retroacqSo a

objccto de alteraqõ.s parcials postêriomenle,

NusLc mom-nLo dcc^rre^, o:sor Ii/3/'/7 rs n.goci'lsões :rri
O ACT abrêuge 11,639 trabalhadores.

l/L'fil+, íendc sídc

e suâ revlsâo.

2. OUtROS DÁDOS:

- -ín 1/5/'t5, foi .irposto un cao-rn' re:vindi.stiv_ ron.undo as pr-L"lcip,lis ' Iau-
sulas, Á iBposiçâo do caderno reivindicativo teve lugar apos uÍra ifiportantc
1u!a dós trabalhadcres dos TLP, sob a direcgâo do nosso Pârtido. que então se

cnconlrava tanbim ns direcqão do Sindicalo. Esta }ltâ moslra bem qual cra a
polllica dos rsvision-ista- pa.1 c conLralâç1o rn L9?5, coÍo 3 lula d3 T;'Pf taE
tá sou ', qirccç:o cl, noss- Plrt'io., rosu'. qurl -rê ,} políri"a dos revisi_nist3s
peirê a Crnlratação Cclecliva en l97l+ e ccrno cles êran e são os principâis rca
ponsdveis pe*e pâr3lisação e derrota dos Coniratos.

Eoi contra os scciiil-f:rscistâs então no poder, sendo lr'-lnistro do§ TranspoE
tes e comunica!ões Veigâ de Oliv.ira que x).1ndou ocupar as estâqões pel-o CoPCoN.

Tambdh âs dirccqões sindiceis, tal cono.a dcs elalúrgicos, divulgâra.n comul!!
cados na altura, atâcando ê. luta dos_ lrabálhadoie§ dós 1LP, _tá1 

como o tinhôm
feito contra os treb.f,hedcrcs da T,lP e tal como o fizeràn tâ-'cbdm eln Ju-rüo de

1g?5 para ilnpcdirem a lnposiç:o cl.s ÀCTs. qur os trrbalhadores da G\nRIS e ME-

m0P01,ÍTÂN0 linhalx feito e aprôvado, c que thes vafeu seren corridos c apell-
dados dc traidores en afguns grandes Pfendrlos do yietropolilano, ta1 cômo e-
tacsran Â futo dos lrsbalhadores dos CIS, pcla revisôô sa1aria1, no ntesmc ano.
0s foctos prov ln corr.o dêsde o 25 de Abril de ?4, se afirnaram duàs rias nâ
Conirataçâo Colectivâ: e da,s rêvisionistss e a dos coifllni stas.

Daí resulta tlr-'nbdm a grand2 re sponsabilidade quc tên os nossos caroaradâs dos

U! (Sinditalo .dos Telefonislas) quênt . ac dcsiecho do ê,ctuêl proccsgo de re-
visSô dc:rCT: liâtâ-se de saber se-esse seri, mJis uir,1 vez, r ilCT irçósto pe_

1as massas; ou se efe se lcrnard cn nài s uJr,.r Prrtcrie (negocilda ôu nãc) como

d prdprio dos Contr,ltos donún3d.s palos rêvisionistes e dextê.is oportu.rd§tas.

- luta dos lrabalh;rdores dos TLP pelo seu ÀCT, nio podc §er desligrda d1 luia dos
trabathâdores dos CTT, ncm pode ser ignorcdo ou ilcnosprezêdo o processo que' se
abriu conr a seide da Portaria dos CTT : es inplicações das duas lutes com o pro
cessô de fusão dirs elrqlres3s que a burguesia ptepôra.

Uma grandc atenqâr e ux --studc cuidàdoso do due foi o processo dos CTT e co-
no e-Le foi conduzido \ dorrotr ]op' no i.Ltcio, podur'{ -inpcdir quê , injnigo o-
biêt\ho isucesso en ldêntic.a m3nobra contra o dcs TLP, nêsmo nô fin. Por e1êmp1o,
o ijnpêsse cráado a. títüio de divergências fcn.rntadas a? nível- dês direcçôeo sig
dicris (caso SNICI c Sll!]LLl.
; prcsênçe de c marâdas nosscs nâ. CNS, tclll-nos permitido garantir prâticaÍPnte
a direcçáo d& 1ulir. pclo ÀCT. í neccssdrio qu. essa direcqão não menospreze o pe

rigo, não se iludi. nais una vez con o lÀixúgo, que prepar6 as nas§as e as lnfor
me co,n re$úaridade, nilda escJndendo e que se crride de criar una for.te direciâo
parl a lu;l, que poáer_( s.r n-c.sslr-o tr'-v1r.

3.
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-A Pôrtaria ten1 a val-idade de 18 neses' de
BB7/76, a contar da Publicação.

SITUAQÃo ACrUAL: As reIaçóes de trabalho do§ trabalhadores dos CTT são

ffi.P;i..R;;,]i;.;ioe.""rdopessoa1doScTT(Pontaria^n9;ã;);1;"ã;-iã éq:!r!§!!;;i áiãuá"oao ae 
- !r9ãr{o g:+, g,:Iiiq?- 29i:,111'

ê 2 Aô Estatuto dos 1)ec.-Lei oP 49368, dê 10/11/69) que nandava
elabor.1r "rêgLlIanêntos especicis"; e Pê11 PoItali"=d.. Reg*
de TrabãIho ãue acaba de ser gublicada no BoI' de lrab' e Lmp' ) nY zo

àê ?9/'7/77 en substituic;o do ACT em negoêiaçâo'

-A Portaria regulanentcl alguns aspectos, rlenetendo no-Í'estante para
i;"àÀ"iã^ãntá""àspeciai s" ã-á1"loi'u" peÍa administraçáo e sujeitos a

aãàÍ"á" rl""r do'coverno. Atá à su., ãprovação, remete Parê o legula -
nento 6eral do PesÊoa} ,,,tqr-,ito 

"o, 
que'6 omissà'('er nosso comunicado

de 23.8,'1'7t "SaÍu a Portapia, em frênte pelo ACTI)'
côn o decreto-Lei nq

-Os salários são retroactivos a dê 19?6.

-É de âÃbito nacionaL e diz rêspeito a cerca de 27'500 trabalhâdores '
-Os trabalhadores da êmpresa são rePraesentados Por 2 §indicatos: o

sr,ltài-iããii-ii+ã, ;á"i;;j À o sÍNrEL (que abrange 
'.,m 

sector restrito -
- cerca de 3500 tÍ'abalhadores - lnas dócisivo, ã nasceu de una nanobra
a.-.i"áo ài"igiau pelos soãial-fascistas e cóm base na explo:ração .de
"ãnii.á"tã" ãÍiti"i"", por não terem conseguido asseguiar o controLo
do SNTCT.

Con a actual Portaria, passa a ser
to e 11.720$oo ê partir de .lanêiro

- 0 salário mé,lio i]Íquido mênsa1 dos trabalhadores desse gnupo (que-

."giãuà"" em Julho áe 19?6, 15.259 erô de 6.978$00, e 8'268 trabalha
dorês dos 15.259 r,êcebian úrn salánio inferior a essa m6di.a,0 saláriõ
mêdio 1Íquido era dê 5.827$00

2.A LUTA CONT!Â.O REGULAMENTO E PELO ACT.Logo a seguir ao 25-qe.Abri1'os
ãJuta-a revisão dos salários e tam

bém pê14 luta impuser.am ãn Jutho de 19?5 um- aco,d9.l?9t:i"1: ::[' :"
"i"aiãái.", !rám,'ae apgntar Para a e labor.rção- inediata,de y 19i1.?ã;;-;;;;iii"i;-"'ã "liá"ia cànt.a .es aispoãições do Estatuto fascista
ê . o,Rêgular4ento Geral do Pessoal.
Ã ; ãtàã"ã.-ããi,]ãr-ã"ii."i- "ã*-náo 

só iropeai,r que essa vit6ria dos.trg
balhadorês se confirne . .àn""-iià" "oÀá'; u pórta aber:ta à reabilita:
çáo do Regulanentô Geral.

3.Alguns dados parê uma nelhor colnPleensão dê 1utá que os trôbaIhêdores
dos CTT tem de trêvar Pefõ seu AUr:

A)Quanto i aná1ise e ao significado dn PorÍaria-qY9 a9:bg de sair,renig
te-sê para a leitura do nois., comunicado de 23'8.71 | !rSaiu a Portarla,
Em frente Felo AcT'l

B)Quanto â questão salarial que não á tratadê nesse comunicado' adiôn-
tan-sê alguns dados:
- 0s auneitos inediatos (incluindo as diutur'nidades de 500$00 Por cada

i-an;;--ã; ;,rt;;;;. atá ao limite de s diuturnidades), vão de-6s0$00
a :1,610$00 (Bàtetineiros e aprendizes), até 1580$00 g 3320$00 (para

. car:tàir.os e outros incluÍdoi no mesno-grupo). Não são consideradosrÊs
iàa vatores roínimos e máxirnos as eate[onias de quadros superiores'

- o 1êque salarial actual' tordando
ros, êra de 6000$00 a 7760$00.

ainda cono basê o gl'tlpo dos cartei

de 75Bo$00 a 10.?20$00 de inedia
de 1978.
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0 salár,io médio ilíq,ljdo mensel a partir dos recentes aunentos (e re
;";;à;-rá; uo ^."rio número de tràbelnadores) ã dc 4.686$00 e o au-
i'tã"t" ^éai" ó de 2.708$00. No entantô, cerca de 5000 trabalhadores
;ã"à;";;-;;";"-o.ààr.À' 

"À' 
u'Ã.',ió i"rário" à r'áaia. o sa1á?io mádio

iiq;;ã;-p:;;".".- "à"- 
á" e.oseooo , e ô aurqento roáaio lÍquido á ae

2.261$00.
C)As negociações da propo§ta de ACT agora transfcrmado en Portalxia co-
mecaran e 'terninanan'ern 2l]'9'76, pãrque as direcções sindicais(SNTCI
. §tlrrl) decidiram prôvocar um"impaÀse" com basê na disPuta quanto a
competência de repreãentação, quantS, ao direito dê aPresentar proPostas
em nome dos trabalhadoreo e ó,:ánto à composição das respectivas de1êga

çóes sindicais na Conlssão Nágociadora.

D)Do preâmbulo do já referido Regufaneuto Geral do Pessoal dos- C?T de§
tacanãs algumas passagens que -poãerão aiudar a conprêender Ínelhor o

"éniiao, 
oã o»jeãtivoã e oi máiodos da àctlral Portaria e a identidade

de classe entre os autores dô Regulamento e os da Pontaria'

"É deveras axionático o Papel relevante do elênento humanÔ adentro da
enprêsat'.E enufiera dê sugrid.- rrnu série de questões que apt'esenta cono
i1i-rstr:ativas de una contiadição que existiria entre a eÍnpresa ter de
;ioirr,"" una ôr.iêntação marcádamánte social" cono condição para '!atra-
ir e conservar o elernento hunano indispensavelr', e, por outro 1ado, o

fàcto de quê "os Eervidor"es -não possarn- deixar de esta! sujeitos a cer-
tos ónus á bem do serviçô púb1ico".
Elttne os factorês que, segundo el-es, tornariam difíci1 "harmonizan" es
sa I'dualidade de cóo:ráenaãas't, rêfere!]1 este, que nos inPorta realçal'
Dêla sua acLualidêde e sisnificado: "mais complexo (ainda)quando nao

iode perder-se de vista a'-projectada integração dos Telefones de Lis-
Loa e-Porto _ ernpresa que ãrrrgiu e se desenvolveu na esfela plivada -
- nos Cornêios e- Te le cónunica{ões de Portugal, que viveran senp:'e no
seio da Adroinistração".
E ôôntinuava: t'De iodo o êxDosto resultou a necessidade de conbinar o
Estatuto Gêra1 da Funqão eúttica, sob cuja tutela se enêontrava o fun-
cionalismo dôs CTT (.1.) 

"o. o díneito cómuro do trabalho e, en Particu
1ar, iorn o r.egirne específico dos TLP; a rnanutenção de un certo núnera
de áxigências"a^s servidores, não obstantê a orientação social que
informã o Regurênento;e a fiiaçã de novos conceitos jurídicos qr-re sir
vãm tâ1 ôriêntacaorr.
E remetia ,."u iut"o" 'rregulanêntos especiais" a e laboÍ'ar 'Pos teriÓruen
te - e cujã naturêza á bê; conhecida dos trabalhadorês dos CTT - um

êonjuntô áe assuntos cono o ltregulamento disciplinar e a matéria nes -
peiiante ãs inst'ituiçõês de pre;idônciê'.
iio entanto frisava qúe 

^p"".1-áu 
iáito gerat", este Regulamento já ti-

nha "os t6picos'r dos r.egulamentos esPêciais.
As citaçóes que a seguir se vão referir, são seguidas de remissãqs pa-
ra basés da actual Portaria, pâra ql-le nel-hor se Possa estabelece, a
conpanação g ajudar o trabalho dê Propaganda dos nossos camaradas dos
CTT e nao so.

QUanto ao que eles chamavam de "inperaLjvos de Salvagu+rdar o serYico
púbIico que a êmpresa Droduz'i referirarn como inevltaveas e que o Áegu-
lamento consagrêvâ, os segui ntes:
-:nanutenção delhorários de trabalho berÂ mais pesados do que seria dese
j avef i, e
Lã manutencao oo Drlrlcaplo da irrecus abi lidade de prestação de traba-
tho êxtrao;dináriã"; ( càmpar'e-se corn a Baoe L e Basê LI, ngs 2 ê 5)i



-!i0 acatanento da autoridade Co Êstador,' (compare-se, entre outoos, coln
a Base XXXVII, alinêas b e n); 3

-ÍRelaeiivamente aos dirigentes (chefes), a obrigação de velaren Pela1jj rer'' ( conrPare-se entre outros com a Base xxx-êRcérvÊíFfá 'lê -Legérf :dLe ; \qoxrr

vfI, alineas h)e n) e a Base.XxxvÍII afinea a)i . .l
-"a expressa equipanação (dos nesmos servidores) ao6 enpregados do-Es
tad^ para efêitcs pênêis"; íveja-:: Basc xL-L , n94);

-'ra incaDacicade administrdtiva de exercício oe funcões nos CTT poàte
riornenie à demissão em ouaro scrviço púb].ic:"; (vãja-se o qu" ài, -
na Base XVITf, alinea g);
X qualto ã garantia da"máxina eficiência do pe6soal'aponta alguns e-
xemPlos:
-'restabêlecê um reginc de ÍnccrnDatibilid:des particularmente severo
no sentido de o píofissional sà devotar ao exàrcÍcio dô cargo";(con
pare-se corn a Base XLI, ern especial os ngs 1, 2 e q)i

-"a possibilidade de c?)missão en qualquer nÍve1 hierár'quico, coneoan
te as necessidades do sêrviço e ê qualidadê do agente a adroitir" i
(eonrpare-se con a Base XI ngs f e 5)

-"a pnomoqão por nér"ito, indepêndente do requisito de certo pêrÍado
de perrnanêneia na categoria anterior. podeDdo a assuncão ir rnais a-
16m'do nÍve1 imediato [u. o.trpu.r. anieriornente à piomoção,quando
Eanbêin as circunsrànciês o iustifiqucm", e

"a criação ce um sistemê de apreciação do pessoali altanente relê-
vênte.para efeitos de acessol(compâre-se côm as bases XVI, n93 ;xxvl n9.2, xxvIrT e xxrx);

-'ra fornação e aperfeiçoa.rnento do pessoal"(BaseXxIIl)
-'!os prérnios de produçãô,dê eccnonia ou de criação intelectual'ri(con
pare-se com a a) da Base XXXVI]I)

-i'e finalrnente, não só o dêspedimento no período experimental , como em
qualqgel' altura, o que juntamente com a segregação disciplinar',pe!"-
mitira ê empresa afastar todos os elencntos indeselaveis ou incon-
venientês a quatquer tÍtu1otr. (Conpar"e-se com a.Base LXXV, nP 2)

-Quanto ao "respeito pelos direitos adquiridos tetr de ser.entendidos
em termos hábeis"(veja-se tamb6n a Base XCVI, n9 3 da actual Porta-
ria).
E ternina ainda s ignificativanente, ta1 coBro ordena que se proceCa a
Portaria rrsocialista" do actual Governo quanto aos "regulamentos
especiais'r que nanda elaborari" 0 Conselho de Adninistração respec-
tivo elaborou as seguintes norrna§ para serviperA de regulamento, uma
vez aprovadas pelo Ministro das Corporações e Previdência SociaI".

q.Se nos alargá:nos uÍn pouco mais-em citações, é porque isso pennitir,á
nelhor aos nossos canaradas, não apenas dos CTT e TLP; eol':ipreender a
situação presente que se vive nessas êmpresas, o que se prepaLa, as
rêÍzes e o fundo do pãlavreado "democrárico" con que dizem precisarnen
tê o mesno e segJem prccisa'nenre Ídênticos cani n}o's a "rupui dos seuã
antecessolres. Isso pêrmitirá armarmos os trabalhadores e preparar-no
-nos para as grandes lutas e oç grandes âtaquês que o nossq Par.tido
insisaenLemenie refere e que conõ n6s podenós ver desde qu- ousemos
estudar a história e os fáctos e extrair as: Buas: r,a1acõeá e cônctu -
sõee, tais previsões não são nais do cue o iruto deiuia análise cien-
tÍfiáa da iist6ria ã luz do mar.xismôj1eninis,nr'*áoí"*o.
Se os nossos canaradas se defem êo trabalho dê conparar a actual Por-
taria (podêndo tonar ô seu conunicado col'no orientacão), con as trans-
crições:resurnos do Regulamento Geial pana quê a1iá; a Éortaria tambám
rênete, coÍnDreenderão melhor como são precisanente esses pontcr ôs que
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ficaran enfl suspenso e sãô precisamentê esoês pontos os que 6ão objec-
to já aos"t6piàos" que mos-r-rou c.laremente o que serão os "regulaÍnen -
tos-especiaiã", casó os trabalhadores não sejarn preparados, or:ganiza-
dos e môbitizados para a luta.
oue isto Dossa dêsDertar o interesse dos nossos canla'ldaCÀg. BeIa 96tu-
ào e pela_ conpneenêáo dos factosi que a confiança do§ nossos calnara _

ãã" 
-tã- 

i ""iãrã- 
ãá-'pãi;iià" ào paíti.ao cresça; qúe -se refonce o conba-

iã-ei'"riü"ààã-""á"'ããã.^ã" i ^ã"iã, ãu" u.r"ã"-.o' "!"u po1Ítica e com

a certeza da vit6ria, ousera dirigir a luta das nassas e, no casg Pl:-
sente, ousêm tornar a direcção da luta Pelo AcT-problena que esla -Lon-

ge de estar resolvido, tanio nos CTT como nos TLF'
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ACT IT AP

- 0 AcT en vigor ., de 1975, pübucado no Bcletin do MT,
peilo a cercê de 9.000 trgb!-lhsdorcs.

1. SI1UÀCÁO ACTUÁI

íe 35, de 22/9/?5t Dia reA

- Á revisão sa1lria1 estava acordeda parâ lh)/'l6t e a do rêstânte clausuled. a
pafirtu ó.e lhn7,

- Deeorrem as negocialões per]r a revisio do l,CT.

2, OUÍROS DÀDOS DE I$IEBESSE:

À) -0ÀCT de \975, taí iÍposto atravds d! ün3 d1tla e imporNante Iut:! dos lrabelhg
doles da TiiP que ccnlou com os revisiorristrs colno principal inimigo, actuan-
do atravCs das direcqões sindicais e aLx repressãc dc CCPCoN.

fff \8/L2/?l+ c quando os trabâlh3dorês da TiP tinhâm decidido em Plendrio,
suspender as ncgociaqões do ÀCT êtJ à readaissSo dos útinos doê 200 trabalha-
dores suspensos e êrpulsos da .-nprcsa, ê dtrccçã, revisionisia do Sindicato ,

dos Metllü-rgicôs clrvc.ou .s D 1 g1d s Sindic Lis dos Ii-!.úúgi'os plrr ndis-
cutlr o lnquárito fei-to para recômeço ou não das negoci3ções do ACT/T,IP, que
eles promover:".n como resposte à firme decisãô do Plêndrio: E rnn diligcnte
Sindical de SOFEFAI0 dlziê ênlão, conformc lcta dessÂ reuÀião: "enbora a maio
ria dos netalúrgicos se tenho pronuncicdo "não" hC indicios de que os re§tan-
tes secliores da ccmlanhia se irãa pronrmciâr pelo "sirrt. Um outro social fas
ciste âlguneniava quc ,a m"Iior consulta àÉ bases d no inqudrito ê nâo no PIe-
nCrio".

B) - O actuâl processo de revisão dc ;C"l/'IiiP faz jd prever ta,sbdm as nov3§ traiqões
que se pre,rarÍim e a 1utâ que se trarvard, sê ousamos prosseguir no câminho de
êpontarücs sernpre o caninhô correclo, denunciêr todas as traições do ini-ni8o,
e, na altura oportuna, nsslrnir a direcqão dc ccmbâtlva e e)Qorimentada clas-
se operdria da TL?,

- À aprescntaç5o dô. proposla de revisâc foi da inici3tire dâ adrlinlstraqão da
TÀP - caso úico atd ao nonentô.

- üllante às negcciaqões, o cbvcrnc fez sair uma Pofiarie (Llah'l) que pretende
disciplin;1r rs negocioções, condicionêndo os sunentos sêlariais a reduções,e-
ccnomica.nente êquivale;tês no campc dcs regêIias sociais, nom,r3damente h?r:í-
rios.

- Ern P1eÀdrio da üa 27/5/77, os trabalhadorcs âprovan un inportantc docuíento
apresentado pelcs nossos camaradas (: que deirail ôs revisionisiês e todcs DS o-
porttmislrcs sen coragen p'ira sequer se oporenr

No entânio, apds o Plenlr.io, todos os Pariidcs
CDS) se conh:-ian contra es mcdidas eprov:.d3s e
gação en novo PlcnCrio no d:".a 9/8/?7.
0 não se tercn prepÂrado e orgarlizado logo os lrabalhed4es, em especisl os o_
pêrCriôs, para a execução dessas ú3didos, perrnitiu quc o ininrlSc livesse tem-
po e oportunid de de 6cxrcêr ê confusãc e revogar â decisão.

- ;! perda da dirccçso do STI04ÀP, teve ccmc ccnsequênci,a imcdiata a saida de rnn

nosso canÉrada ,lâ CNS qüe ficou e--rlusiva.'nente entregue oos scciê1-fascistas
J sccialistâs.

- a actuaf situação j que a CNS se dlspõc a ncgociâr nos lerncs exlgLdos pefe
Portari.a governrnenlal, se ben que eindâ nãc tenhê tido x coragem de tcÍEr
clrranente essa posiÇão focc aos trabalhadorcs. Nc entêntc, a prcposta qire fi
zLr:}m sprovar dí-lh s p oercs prr.r isso,

dc capitil (P"c"P, PPD, PS e
acabf,!1 por conseguir e sua revo
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3. 0s nossosiccmaradas dr T:iP têm vindo a dcScnvrlver ü,n tràbalh! de prop3ganda c
d. mrnc i r, no essLxcixl corrccrot
Às condições p:rrô virrnos 1 asslünir : direcqlo d'r lut1 - -rliCs ô rlnico Partid.
quê o podcrC fazer - são bo:,s.

0 bÂIanço dr passado; a rcccnsiitlriqão perente cs trêbâlhêdcres dôs accnt )cimeg
tos e das 1ut.ls trevâde§; um refcrço ü lctividâde corrdenada e centralizada da
ciluaa do no6so Pêrtialô; c n5o perdJ! de visls nerüum passo do cvoluir dâ 1utê,
preper3ndo prcposias prdpriâs e lladuzindo tudo .xx infcrmaçio par. cs trabalha-
dores; e c firrne dispodi-.lc de ".user scr c dirccçâo!' - 6ã0 condições que nos
parecem fundamcntiis para que esta luta dos tlàbâlhadores da TiiP en tÔrno do scu' ;aCT se possl vir i saldr-r ru&a significativo vilCria ?clítica, pcra um m.1ior de_
sênvolviln.ntc d.! conseiêncio polítici dos trxbâlh1dores dê TÀP accra3 dos rbiect!
vcs finais dr sua luta e parâ o nôsso Partidc,

Ng!!r P3râ que tanbdm nêstÀ na,t"ôil, )s c.rmrrldls dts nlssas fracções sildicej,s pog

- 
se.m ter una laleia do quê J o áctu:l rCT dr T,'P (1975) quantó acs valore§ e à
fortur de estrr,rtulaqâo dos nívcis de renum.raç5o, indlcrn-se a seguir os s-a1d-
rios dos opcrírios qualificcdos c drs seNsntcs, tal como fjzemos nouti.s coÍl
tràL s:

op,)rdrio quâIifictrdo
r equiparados

(Serralheiro, desenh:"dor,
tradutoÍ, êtc. )

Àdnri ssão
de 1c 2 ancs
de 2 â 3 .1nos
de3a4ânos
de436anos
dê6a10anos
de 10 . 13 rmos
+ de 13 anos

9.200S00
9,6oos00
9.900t00

10.150S0o
I0. À00#00
10,800S00
11.200p0
11.6CôS00

Ser"vente

l,iotorista
TeIefônistÂ -dnis sâo

dela2ancs
de233anos
deJaLanos
de4a6anos
dc6al0ancs
de IO 3 13 âncs
+ de 13 lnos

7 .7 5O#Cfr
8.150#00
8.2roíoo
8.350t0O
s.450#00
&650s00
8.650900
9.150í00



- O CcT diz respeito a cerca de 35000 trabalhadores'

- o cCT ainda cm vigot' á del5.?,?6.
Éoi o 19 contrato pai^a os trabafhadolles das Instituiçóes de Previdên-
cia.
iái'."*lAt o t9 Õontrato (e talvez o único) en-que o q"t"1? !::19::
;i;";í" á. uma secretaria de Estado, se senta á mesa das nêgoc1açoes

Jà." "ãg"ãiã" 
directamente com os trabalhadores - o.que foí logo na

ãiil"ã-ãuiãã'a"-ãã ,,.u gt.na" 'u::r' o Governo Pr-tendiá n re a conven-
cão acordada.ão ". .iru^u.lá Càntrato, mas EstatuLo' fstê fêcto é belil

Êxemolificativo das di-terenças profunde_s que existem no conreuoo e

;;"'#i;êà";-;; iiát".-ã*p-""t"s ruma coisa c nôut,a, e da inportân-
ãiá ã. 

-à,1. se reveste a liri. pntos cont'atos contra as portarias e os

Estatutos ' 
',dà a ãfirmacáoA1én dis6o a assinatura dessê contrato significou aj

do Estadb como entidade pa'tronal, contra a concepção do Estadorárbi-
tro. ;

- Tã1 conouista por Darte clos trabalhadores da Prer4idência'-e quê sigo!- ii:.;"'i";â;;;.ããà ã;; "i.;;;,io.-ãã e"eour ca À'rmi nisuêçã9-:-9' !:"-
"iãã-s..i.r-ãài lnsEituições de Previdência, (Portaria n9235/71' de u

de Maio. com alteraçoes "r-ã.ã'l:, 
cm vigor'dcsdel '5'73) 'ricou atra -

vessada-â burguesid e .o. atdqua rinhê de s-urgar'

- Hôie ô Governo, "o^ 
o upoio- a"" 

- -ãir"tçàái--si"aicaíJ-aiectôá ài tnter-

"'iíãrl.i"à"à 
;áuii.i pnáit"' , Drcpara'r-se pêrarevosdr o ccr c substi-

i"i" ã" ""go.i-ç5es 
de rcvísãó a oue sc -inh?':l obriPado'i pâr un novo

Estaturo' que colooue o. i=Àúãir',áaótts da Previdônciá na qualidade-de
;;;;i;;á"i;; Já-É;iáaõ, iã* ãiruito ã contratação das suas condiçoes
de trabê:Ihâ.

1

.o d- um^nembro 9., r1'::.ç:.11:^:i:o t:: :?, 91- ã.i;ffiàá;'ôi,]irl "ã"pià"á.io:ã""-"co"i""a'" 
de rrabalhadore:'^11 t1::+(-OnStruÇdo

do en Lisboa n,'r'áiu 26'8.?7, e mal [oi êprovada uma proPosta qu" PTI
' ( rôibjcão q'le. evidentemente, nao teraraçêo do Ç: -L 

ql ll !.? -9lP9i t 1l;;àiã";; ãÉia;àiá ;'»ãrqúài'a -iroros'Éa. não' i'npÍÍn"ra-'a-dereT^ 11'^!cI:-l1llü;H";.ãá;;;-;-à";;;i;-p;"; p^tenários d" 9"ili:ll-?i:i1 ::::.::::"
ãí:"ã: à:';':ü:"; ; i ;;i;;' :-;ã"';;;r.;; iú as -d.cisões. dos -tl'l:11:"ã;;.;";;;;-;;;ira-o Éiiatgto, porque, não hí condis§gg. Psra- ]9!33--"'_:'_
or coit:.etos c s: os lperarios eslão t iccirar pÔrtarias,-quqm ç+9

antõ- ÍnãlC inportante e dl-gna de ser propagan a juntô doa operara-
àJ"àJt"-pã"iôãã, 

-;;-";r-ã;. eies se prepa.an pera continua: ?^i]:9i'
ã" ãíà"aíiã"'ãá'c.".t".iaá civir, Çizãnaã que preparar:r tovls Í:::tls
ã; íí;;-;";; l-aãi.ãà-ãã-óci qu.'já "" a.rásta'deãde Maio,ge-1:l:l

r^'"t.i " a sua actuacão en cada contrato,Se soubernos ligar todos os -.-. ^ ---^;àámpreender.nos rlretho, o que é a politica da burluesia :-1Y11^: t3"1
;;;":,;;";;;;;;i;;i";.;-;";o pi:incipais agentãs das traições aos

trabalhadorês.
ià;;-;ii;;;-à" luta pelo 1ç ccT forân os revisionistas oue desencade
arêm viol,entos ataques i ve 1a-ã; 

-;-;;;";i";át 
ãã si"aitut'o dos Gráfi:

ãá" a" àit"""l , "oit". o" irabalhadores da PPevidência, aPêlidaodo-os
de neaccionários e Parasitas,

C CT V IPI?EV IDEIYCIA



A traiqão das dinecçóes sindicais contra o CCT fez
aspiraéão dos trabaihadores a un Sindicato Único e
PÍ.êVaalenaaá.

reacendêr ,a j usta
ve?tical pala a

os nosEo6 carnardaas que tiverêr a iniciativa e estiveram §enPre a
frente da luta pela álaboração c defesa da primeira , de proposta de
CCT; que têm tiào uma actuação de alguria fo!'ma regular no acompanha-
menio 

-da luta pêIa revisão áo ccT e ãontra o E6tatuto êsPeciall que
conseguiram a inport+ntc v'itória de seren prêticamentê todos -hojedelesádos sindicàis ou rnembros de Comissões de Trabalhêdores; e que
foraí tanlãm os prineiros a lanqêr agora ertre 1s trabalhadores da
i"."iaên"iu a cairpanha peto Sináicatã pr6prio, contra as rraições das
direeções r.evisioàistas- e governamentais - tân excelentes condiçóes
pana tlão deixarem perder. á-dir:ecção de uma luta que pode 6er decisiva
pénê os trabalhndores e par4 o nosso Pêrtido.
Para isso, há qüe pender'às ilusões de gue o inimigo não está interes
sado êm agârrar a luta pelo Contrato; hã que náo descurar por uÍn so
momento 3luta Dela defe6a do CCT contra o Est&tuto e as disposrçoes
do Estatuto; há-que neforçar a vida e o trabalho de Partidor'têr ini-
ciativa e agir córir oportuáidade; ousar.ser al direcção Para os traba-
thadores da Previdênc ia.
Como fizános nout!,oa cohtratos, dá-se tambén un êxeErPlo ,êtirado das
tabelas salariais actuais e qué pennite fazêrl uma cornpar:ação entre as
divensas fo!.nas utillzada6 pela burguesia pa::a dividir os trabafhado-
res ê dos critérios utilizaãos. De éafientar ainda que os revisionj.s-
tas alhearam-se inteiranente da dêfesa dos operarios que representavan
na Luta pe1ô CCT.

,ESSOAL ADMINISTRATIVO :

Escr"ituráriôr at6 3

de3 6
de6 g

deg 12
de 12-15
+de15

PESSOAL OPEúRIO:

anos 7800$00
8700$00
9500$00

10100$00
10500$00
10800$00

atá 3 anos
de 3- 6anos
de 6- g anos
de 9-12 't

n 15-18 n
n 18-21 tr

Servente:

6800$00
7100$00
?400$00
7700$00
8000$00
8300$00
8600$00

5600$00
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L. SITU,Ç;O ÁCÍU;L: O CCT em vigor foi publicado no Bo1. do 1"i. T. ne 13, ae $/'l/76
e era vClido por un ano.

Àbrange cerca de 45.OoO trebalhâdores' d pare c Distrito dc l,isbca.

Foi entregue ern Julho de 19?? umê pl9p9-C!ê-99-l9Iiglg, \§ §egúintcs entidildes:
Uniãa das .lssociações de Comerciêntes do Distriic de Li§boê, irssôciâçãô dos Rq

lalhistas de Produios -lijl1entar;s do Distrito de Lisbôa (antigo Grdnr,io das Mer-
cearias), SupcnNrcados: Supa, Mcdelo, ,1'C.Santctr Boabarato, S31d::nha, Sâo Cal
1os, Pingo de Ouro, Kiianda lde, Jâbar, Supêrpraqês Regedcr, Europa, Boa liuda,
M:aóI'rr, a C)lin., Nrvl Rc1íqu1â, Estrela Àzul-, Exp. Cosla do SoL, Belc Sc1, l{g
tabcLer Federação das ÀÉsociaQões de Cc[IÉrciantes dc Dist, de Lisboa.

ÀsslnarÂ a lrcposta cs seguinles Sindicatos: Comdrcio, Eleclrieistês, C.Civilr-
continuos ã Pàrteiros, Cãbrcdores, Mriol-drgiccs, I'lad;iras, Hotclê,ric, Êodovií-
rios, dnf.rnrú?iros, Icc.-Djsurüo, I:Icf'nist3s, êng. lCcnic^s do 5u}, Engcnhei-
ros, G)ragcns, rJitêis, of. II:.q: M'r'rinhl l'1..:r"intc] Eng. TJcnicos ;8r{rios.
À proposta começou a ser elaborada pela Dirccçâo sociâlista e foi reYista e en-
trcgue pelo &ctual dirccg5o sociel-fascista.
Os nossos cê.m3rcd s participar.§l nos Plenarica de Delegcdos Sindicais em que esle
essunto foi discuiido.
À preparação para as lutss.que sc v5o trlvar começa peJ.o ponhecÍNnto c e§luog
aa pràposia e_ o accmpanhamcnio de todo o p.n"e""o, tàmando posiç5o pública seg

c onhe cincnt o ludc

pre quc isso scjd opoitun..
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C'C'/ V IACTIVIDI\DES GRAflCAS
CI\RTOIYAG EIVI E /\[íVS

1. A ACTUAL SITUAÇÃO: Existe una Portaria (PBT) dP 2-116/75 que intno
ã[z aÍgü-nas alterações nas Convenqões aplicãveis ãs ce6as de Obras.
Esta Pãr'taria p"eri. a apresenta-ção 6una proposta de cCT atá 31710,/
/75.
Foi apresentada eíI- 25/6/76 uma proPosta dê CCTV, de âmbito nacional
E$,6/8/76 recorren à conciliaqão do Min. Trabalho êm virtudê de ê9
entidadeS patnonais Eê têolsarem a negociar conjuntaÍiente o CCTV.

- 2t1.3.1':,- ouandô decorria à camDanhe eleitoral, os revisionisr:as
promoveran'unta paral lzeqÂo ae 4 hóras - única forma de 1utê encêta
da- Sen quaisquer resultados.
Na àia 27/5/77 a CNS faz aprovar ern Assenblêia Geral ume proposta
de divisáo Co CCTV em dois, tal como se erlcontra actualnente:
- Um paia os Editor,ês e Livreíros, abrangendo cerca de 7,000 traba

thadores i
- outro para ôs restantes (dizendo respeito a cerca de 30.000 tna-
balhadores.
Realizou-sê nova r^eunião de negociações to <:ía 2/9/77 em quê as en
tiÍlades pâtronais ir:i..m então apresentar a sua proposta de aunentos:
- Atá 5.OOO$00-r0%; atá 10.000$OO-153, e mais de 10.000$OO-10% a
atribuir ern duas fases e netade en cada una: una e!1 Setenbro e cu_
t!'a etn Março.
- 0 valou gLobal dos êncargos Ca proposta patronals senia, como di
zi an, de 500.000.000$00.

2, NoTAS SOBRE A P0RTARIA DE 21/6/751
- Não se aplicava ãs Ilhasl
- 0 horáric 6 de 45 horas;'
- Dêter:nina a rêducão automática dos salários,ao nivel nÍnirno em
viggr.,à.data dmesao onde se verifi
caãÁe'a^intervençào ou-ass.stência do EstaJo, p')r motivo de dific-u1
Cades financeirai ou eccn6micas (basc 16).
Prêvia ainda ô possibilidade dê é tabelas da Portaria serem redu-
zidas, nêdiante acordo prévio dos SiDdi-catos. Na falta desse aeor-
do, o Ministéri o .lecidiria, (base l5)
Mantinha-sê assin a honol,ogação ministerial côntra ê qual os revi-
siônistas barafustavam e quê eles agora Aecretavam ac preverem a
r'êssalva de todas as disÉgsiições que viessem a ser acordadas êntre
as partes e que fossem c;;tránias'ãs normas legais aplj-cáveis ..
(base 20)

- 0 salário mais. baixo-.€ra dê tt.5oo$oo (servente) e o ,nais eIeva.'
do era e, 500$00 (ôficiaL).
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T I|4ADEIRASLU
l.SITUAQÃo ACTUALi foi publicada una Pôrtaria (PRT)' no dla 2'2.7.7? ' 

tro
Bo1. do Tr.ab..ê Enp. n9 27.
A P.rtaria aolicalie áo conlinente e é vertical'
A vigência á'de IB meses. Os sa1ários são retroactivos a 1.1.77,Poden
do aã difer,enças êm atrasô ser pagas em prestações mensais desdê
1.9.?? atá 3113,:78 prorrogaveis por acot'dô dos sindicatos-
Diz respeitô a.nais de 150 Íni1 trabalhadores '0 CCT (àgora Portalia)- -fci negociaco Por 72 sindicatos' e a quase to
tatidade do clausulado foi acordado em nêgociêÇóes directaa,

2. OUTROS DADOS INEORMAIIVO5:

-'A proposta foi entregue em Outubqô de 1975
- As negociações iniciaran-se en Mãnqô de l-976
- Eln 18:10;?6 os sindicatos pêdem ào-Ministário do Trabalho quê re5o1

va o conflito poÍ, via adninistraEj.va
- RêDroduz-se urn quadro corn os sa-tários de algunas categorias Profia-

sjãnais mais siE;'ITTãfi1Iã;;--õãã-=ã-fez noutros contratos, a fin,
de pennitir aos camarêdãs estabelêcer algunas comparaçoes e extra].-
!1em cilnclusoes:

CARPINTARIA

uta cla-L -L

uracla.t l-
0ficial 3''
(lnênâni ô Ln.,r têrên(,]1ã.1ô

à E,I\ I\}rç}{U

9I+"+.1 1:
^-. . - ^a(,iiacaar J

operarro -Lnd1 terenclado

AGLOMERADOS

0ficial 1l
uracla_L J

operarlo lnda teren cl ado

MÂRCENARIA .

uÍ1c1al I-
oficial 2:
ui1c1a_! I
ODerarro ln d 1iêrencr ado

CONTRATO
1.1.7r+

s.750$00
5.2s0$00
t+.950$00

r+.350$00

r+.750$00
q,700$00
+.600$00
3.S00$00

7.000$00
ô.r+00$00
5.8s0$00
s.000$00

6. r+00$00
s.850$00

.5.300$00
s.000$00

1.250$00
l-.150$00

900$00

650$00

1.750$00
1. 15 0$ 00

700$00

1.100$00

1r700$00
1.6s0$00
1,500$00
1,500$00

50$00
250$00
300$00

500$00

PORTARIA
I.t.'t7

7.700$00
7.ô50$00
6. r+00$00

5.500$00

6,800$00
5.300$00
5.800$00
s.000$00

AUMENTO

6.0ó0$00
5. q00$00
r+,900$00

4.000$00

6.7s0ú00
6.050$00
s.500s00
4. 500$0.0

NOTAS:(1) 0s sa1ários r.eferentes a 1974 saíran numa Portaria de revi-
Eãõ-Farci a] do CCT de 29.'l .72, e publicadê no Bo1. do l'f .T. n94, supf.
de 2-9.1,?5, assinada por carlos Càrvalhas.os sa1ários era$ retroacti-
vos a.1.9.ir+, podendo os retroactivos ser pagos em várias prestações
nensaas ,



(2) 0s sa1ários que se refcncm dizem resPeiro aos estêbelecidos
p^". u"-.^p"ãuã" án r-i"Éo" e @oncelhos limítrofãs, Pgrque havia nais 2

tabelas coraespondentes a out-ras tantas zones-geograrlcas'
(3) De sa'l Lcntar êinda que na PortariJ de 28'1'75, se.estabele-

'cia.oue as novas labelas sõ se 4plicavên a IndLrstria cle CarPrnlarla
desdJ 1.9.7! at6 3l.tz.lr+ e qre ãaÍ en diante vigorarian os sa'Lar1os

ãrã rl.i"ã" u-Àã"-ãiiáu"r.áiãài a. acoralo con "uÃ estudo económico do
iector"

Alguns êxemplos nais. de caracter reeccionárlo dos Contratos reivindica
dos e acordados pefos Í'evislonrstas:
ffiqs revisionistas foi a manutenção

do 'itrabalhó à !eça" (C1áusu1a 31-)

- En caso de despedimento sen justa causa, êstabelece!êÚI como "sançãott
i upii".ção de'una rÍurl!a "cuio produto revcrcerá para o rundo de De-
i.mlrego'i (C1áusula 73-a,nÇa)-e que pode ir até um valor que a inden-
nizàqãã prevista pana o 

'trabqlnádor- s§ seria êcuivalentê quando êste
tiveêse àz anos dã casal (C1áusu1a 73o, ne3)

- l,s 12 Bases oue incluen a natária "não acordada'r não traduzem quêI -
quer divergência de fLlndo que os revisionistas não Pudessen acordar,
iace ac reãtante clausuladó. Donde se pode cóncluir, nais urna vez,co-
mo os revisionistas §áo os principais âutores e defensores desta po-
lÍtica de ataque aos contrãtos irnpostos pelos trabal"hadores ( como o
forém quando estavanr no Governo), e pretêndem encobrir aS suas res'-
pÀ""àuiiiãàa." atrás do r6tu1o dó "pãr'tarias" que naÍs não são do
ilue a c6pia dos sêr.rs próprios coôtratos e das suas proPostas'

A NOSSA INTERVENCÃO----.....-----..
- A nossa intervenção pode-se

duzida e circunsc::ita a uraa

' Íoi muito re-dazer que, atê ao mômenlc,
or.r outra empres a.
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1. SITU,,C.:O ^CTJ.J: O -CT .m vigor fo-i ..!ssin.Ido Ltu 3l/12/'t6 c public1d. no BoI.Trlb.
ffip:;l4Zri€, n, ), de 22/\/'/'t.
0s seldrios, a reiribuiçõo do trabe-1ha exLracrdin.{rÍo, o subsidiô ale }ÍatâI, a re-
tribuição por trêbalho em diâs de descans: e o subsidio de fdrias - erJ.n todcÊ
rutroacti vos - I/8/?6.
; proposh de rc!:isâo dcs selirios podia ser entrgue aié 3l/S/?? - o que econlcceu.

À propostâ de levisâo do clsusulsdo gêraf pode ser .rpresentlda a quâIquer momento
1 p1r(ir dc l/B/7? Gl 'us\n1 2+, no 5) - i;r-rpretl(f qu: n-o .l p)rfiLhror pclos
revisionisias,
Neste momento acaba de

ri enplesa abr,lngc cerca de tr?,balhaalcres.

Àssinam o Contrato: 15 Sindicabs e 6 Federações.

2. ái,GUNS D+D05 a DúoL.G,,q:

- À hd(inistraqõo do R.N. é controlada pelos sccial-fascistas.
- 0 pa8âmentc dos retrooetivos acordados no ÁCT teo vinalo a ser sucessivamente

adia-dc e dc sdobrâdo êm presteções. tudo J com n ccberturr dos revisionistê.s,
em especiai do Sindicalo dos Rcdoviir'1os dc Lisboa qüê lidera! o processo.

- En ),5/6h? proeurlmos saber se estrvcm ou n1o " prepl,rrr 1 rêvisãc das tabelas
salariâis de acordo com o deíinidc, respondendo quc não pensavlrn nisso, atd
porque nem sequer o qu€ tirüa sido ont:rriom.nte oc.rdado tinh:r sidc jd pago
qurnto e retxoactivo§.

- Nc diê 25 de ;gosto ccnvocam umÂ rermião pêr.r o dia 26, â fjllr dc cpresentarem
aos Sindicatcs a suê. proposte de revisão d.1s tabelas salari3is.

- Da " furdê-'nenta,lâo econinrica" da sua prôpostê, constarn, de sigq."dalrcnte, es seguiâ
tes passegens êignificativas:
"Não pode e R.N. exirir-se I rcspcnsobilidadc de ap.esentar a sua políticÂ de

sencamcnto ccondnrico e financeir. a mCclio prazo. .rmrardan os Sindicaljs que a
R.N. logc no inicio dôs ÂJgociaçõos aprescnie estes dados (os ilados referentes
5 anllise da evoluq:io da rentcbilidede macro-econdrnica do sector e da sua ca-
pâcidade para suportar 3gravíIncnt s sahriais)".
ll mais adiânto:

,À mcdida dos sacrificios que os trab3lhadores da R.N. estãc dispostcs a
fazer enconiia-se p-licnteadar nc releção entre o Àunento salarial noÍLinâl da
tabela ora proposto e o agrevaaleôto do custo de lride.'i
E ainda:

"Sabcndo-ee que a novi] tabelL lerí de vigôrar 18 neses,..", pe-ro terrninaremi
I'Ora como a tabcl3 s:.1ari31 sigtrifice um âcrésciflc sÂf:iriêl- mCdio de 16í, isto
quer dizer que ôs trebô1h:Idores dc R.N, renunciam, à pertidc, r cercr de 15í
do seu poder de compra, medido este no irlicio dê vlgênci3 de nov:. tabela sa11
rial".

- Do que fica dito, d c1 -ra a politic,l rceccionlrie e tr3idor:a. dos rerisioÍrlsLos
e os seus cbjcctivos de não revcr ss tabelês sa1âriêis.

3. Á NOS§A lNTERltsIÍÇiO :

- ÂIerlimos os Sindicalos (* especial Rodovidrios, Gi1ragens e Escrildrios), pa
ro ê reris5o que estâv&n obrlgados perantc o acordado no ÀCT, se bem que nío
tcnhan&s idô npis aldm,



Atravds dos noss(6 oânÀrad4€ oo S.ildicato dos Escritdrics de Leiri.a êpresen-
tou-se ur4a proposiq altern;tiva à beles; que foi- dada a conhecer aos trabê_
thadoree da R.N. (Lleiti a) r- enqu€,n_t-o gu€ 09 revisionistas prepêrara& e epre-
sentaram a sua proposta nas eóêtaâ dôó tiábêftaao:aes i 

'pa"a' Í!e1ho! sê deso-
bri8ar@ de a defender.

os nossos camaradas de lêiria preparam algunas acções com vista à denunciê
dos oblectivos dos revisionisiês, d& proposta que apreseatêraJlr e cham6ndo os
trabaliadores a inporem nesmo asiim eà=J touera, una vez que essa-4êo- d, aig,
Lenqão dos revisio.isLls.

:
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o ÁCT en vigor é de L5/8/'/6 e 3 vingência mlni::ra erc de I ano.
0 ÂCT de.da ter sido dedunciado aíé l.5.ê.77
Entregírcs à Conissão Sindicll ds emprêsa lnna propostâ de revisÍo gera1, comenlada,

na sequênci3 de u11 corm]nicado que dlvu.I8árlos e o§ obrigou a prolongar o prezo de

entrega dc suge s Lõe s.

Àtendendo ac estado do irabaLho atd aí rêalizadc nessa empresa e às forças capazes

de desenvolver de jrediato um trabalho activo, esta nossa inlrervenç5o foí de grande

irportánciê, nereccu um bom apoio da pêrte dos trabalhadores, os revisionislas re-

cuarBül na sua posição inicial anulciada atravds de comunicados quanNo ao prazo de

entrege de sug:stôes e os nossoô carn:r,radas gênheram mais confienqa para lutar, sendo

boas as perspectivas que se abaem se persistirmos nu]]I1 intervençâo regu].ar e correc

ta.

0 AC? diz xespeito ê trabalhadcres.



c0NvfN(oES c0LfcrlvAs cuJA RIrvrsÃ0 0u PRfPA-
RAÇÃO ISTÃ EM CURSO E QUI] DEVIM MI]RECER A
ATENÇÃO DOS NOSSOS CAMAMDAS:

ACT / Pêtroliferas
ACT / EDP

CCTV/ Construçãô Civil
CCT / Bancários
ÀCT / TLP

ACT / CTT

AcT / Fêrroviãr'ios
REGULAMENTAÇÃo / Funç ão Púb1ica
CCT / Editôrês e Livneiros
CCT / Com6r,cio Rêtalhista
AUr / l<oclovaaraa Nacaona-L

CCT / Activicades Gráficas, Cartonagens e afins
CCTV/ Indústria e Comórcio farnaceuticos
ÀCT / TAP

CCT / Aviaçãô Estlangeira
CcT / Agentês de naveEação, transitários e trãfego
ACT / SATA

ACT / Aeroabastecedores
ACT / Marinha Mercante
CCT / P!'ofês sor.ês

Lisboa 3 Ce Setembr,o dê 1377

II Reuniáo de Responsãveis dos
J5 Sj.ndicatrs Prj ncipais da
organização Regional de Lisboê


