
Pela voz de uma das secretárias de
Estado da Educação, foi afirmado no
plenário da AR que todo o tempo de
serviço lectivo seria contado. Foi
assinada pelo Governo e pelos
dirigentes sindicais uma Acta com
este compromisso, no respeito pelo
estatuto da carreira docente destes
profissionais. E os deputados do PS
votaram, em unidade com os do
PCP/Verdes, BE e PAN, uma
recomendação ao Governo com o
mesmo sentido.

A mobilização de um
só sector impôs uma
viragem nas posições
do PS.

Como dizem muitos
trabalhadores: “É
preciso fazer como
os professores”.

Quem nos diz que a
mobilização dos
trabalhadores, de
todas as empresas,
de todos os sectores,
de todo o país,
concentrados na AR,
com os seus
sindicatos, não pode

levar à revogação das normas
gravosas do Código do Trabalho,
nomeadamente a caducidade dos
contratos colectivos?

É difícil construir a unidade, mas não
é impossível. 

Os militantes do POUS batem-se, lado a
lado com todos os outros, para ajudar a
sua classe a realizar esta unidade. Um
combate que coloca a necessidade da
discussão livre e fraterna entre todos,
para que o conjunto do movimento
operário consiga ultrapassar os
obstáculos políticos que a cada momento
se levantam.                                       n
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E d i t o r i a l

Impor a revogação das normas mais
gravosas do Código Laboral!

Aexigência de revogação das
normas mais gravosas contidas
no Código do Trabalho de 2003
e agravadas pelos sucessivos
governos, nomeadamente pela

coligação PSD/CDS de Passos Coelho
/Portas, tem sido uma constante por parte
dos sindicatos da CGTP, sobretudo desde
que existe um governo assente em
acordos com o PCP/Verdes e BE.

Notemos, ainda, que o último Congresso
da UGT aprovou, por unanimidade, uma
moção apresentada por delegados do
sector da Banca, assumindo a mesma
exigência.
Delegados cuja
intervenção
constituiu um
testemunho vivo
das consequências
deste Código do
Trabalho; é com
base nele que
muitos milhares
de trabalhadores
bancários viram
destruídos os seus
postos de trabalho
e todos se vêem
confrontados com
um contrato
colectivo que
apagou os direitos e garantias deste
sector, arrancados com muitas lutas,
incluindo as duras batalhas antes do 25
de Abril de 1974.

O Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social já afirmou que não
revogaria estas normas, de acordo com a
vontade expressa pelas associações
patronais e os partidos da anterior
coligação, e que as alterações ao Código
do Trabalho serão para discutir no
Conselho de Concertação Social
(organismo de carácter corporativo e
onde têm uma maioria garantida).

Mas essa revogação é uma questão
incontornável para restabelecer a livre
negociação colectiva, base de uma

relação de forças que liberte as classes
trabalhadoras do clima de intimidação e
insegurança que se vive nas empresas. 
O que leva o Secretário-geral do PCP, a
afirmar que é aquilo que distingue quem
é de direita ou de esquerda.

É neste contexto que, no passado dia 14
de Março, o Grupo parlamentar do PS se
juntou com os grupos parlamentares do
PSD e CDS derrotando os projectos de
lei apresentadas pelos grupos
parlamentares do PCP e do BE.

Em Novembro de 2017, perante a

determinação do Governo em recusar
o reposicionamento dos professores na
sua carreira profissional, congelada há
mais de dez anos, estes encerraram
centenas de escolas e vieram
concentrar-se diante da Assembleia da
República (AR), unidos com as suas
organizações sindicais e apoiados pela
CGTP e pela UGT.

Jogava-se a aprovação do Orçamento do
Estado pelos deputados dos partidos que
suportam o Governo. Os professores
gritavam, com as Direcções dos seus
sindicatos, não abdicar da sua legitima
exigência: “Trabalho realizado e
avaliado é trabalho contado”.


