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Camaradas 

Em nome do Sindicato do Vestuário, saúdo todos os Delegados e 

Convidados, presentes neste nosso XIV Congresso da CGTP.  

Camaradas, o Sindicato que aqui represento, é um dos Subscritores de 

algumas propostas alternativas ao Programa de Ação que está presente e 

em discussão neste Congresso. 

Algumas destas propostas já foram objeto de debates em Congressos 

anteriores da nossa Central, outras foram apresentadas nas diversas 

reuniões preparatórias deste Congresso mas como não foram aceites, 

pela comissão de redação, decidimos em conjunto com outros Sindicatos 

submeter, as mesmas para apreciação, discussão e votação dos Delegados 

presentes neste nosso Congresso. 

Porque o tempo de que disponho não permite mais, vou apenas abordar 

algumas das propostas de forma genérica, assim a nossa primeira 

proposta, prende-se com a análise da atual situação política, é nosso 

entendimento, que o XIV Congresso da CGTP deve reconhecer de uma 

forma mais clara, que vivemos atualmente um contexto mais favorável 

para os trabalhadores Portugueses.  



O resultado das últimas Eleições Legislativas, recusando a maioria ao 

Partido socialista, mas reforçando claramente a chamada maioria de 

esquerda na Assembleia da Republica, abre as portas para que, com a luta, 

dos trabalhadores seja possível impor e reverter alguns dos roubos 

efetuados na legislação laboral, pelo Governo, Passos Coelho e Paulo 

Portas, de má memória, que se mantem em vigor, mas que é urgente 

alterar nesta Legislatura. 

A correlação de forças, saída das últimas Eleições, provocou alterações 

significativas na Política Portuguesa, como recentemente se verificou na 

votação do Orçamento do Estado, prova que com determinação unidade 

e luta, conseguiremos melhorar as condições de vida dos trabalhadores 

Portugueses.                                                                                                                                        

Outra questão que abordamos, relaciona-se com a Reestruturação 

Sindical, se em alguns casos a mesma se traduziu em aspetos positivos, 

para as nossas organizações, importa igualmente reconhecer e corrigir os 

erros cometidos no passado, e evitar que se repitam no futuro, falo 

concretamente, na sobreposição de âmbitos Sectoriais, locais Regionais e 

Distritais, em que Sindicatos igualmente filiados na CGTP, decidiram 

concorrer entre si na caça ao sócio, o que gera confusão junto dos 

trabalhadores quando abordados pelos Dirigentes e Delegados, para se 

sindicalizarem, a nossa proposta visa pois colocar regras claras nos planos 

de Restruturação Sindical, procurando credibilizar o Movimento Sindical.  

Ainda dentro do âmbito da reestruturação Sindical, defendemos que as 

Uniões de Sindicatos, devem passar a ser Estruturas descentralizadas da 

CGTP, ou seja, que as atuais Uniões Distritais, devem ser Delegações da 



nossa Confederação nos Distritos ou Regiões em que tal se justifique o 

que fará também baixar e muito os custos do seu funcionamento. 

Por falar em custos importa igualmente falar na situação Financeira do 

Movimento Sindical, durante largos anos e vários Congressos defendemos 

o financiamento dos sindicatos pelo Estado, que sempre causou bastante 

ruido, e muita discordância, no seio da nossa Central, grande parte dos 

Sindicatos não cumprem com os seus compromissos Estatutários para 

com as Estruturas em que estão filiados, porque não tem recursos 

financeiros para continuarem a suportar as contribuições de 25%, assim 

propomos que a CGTP após Congresso, Prepare um encontro especifico 

sobre Reestruturação Administrativas para se encontrar soluções 

compatíveis com a realidade Financeira, de menor participação no 

Associativismo em geral e também nos sindicatos.   

Para finalizar, voltamos a propor neste XIV congresso, a filiação da CGTP 

na Confederação Sindical Internacional, entendemos que esta decisão é 

perfeitamente compatível com o princípio da autonomia que tem sido 

prática da nossa Central junto de outras organizações internacionais com 

que a CGTP se vem relacionando. 

 VIVA O XIV CONGRESSO DA CGTP  
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