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 O contexto em que se realiza o Congresso é dificil
e complexo. Os ventos neoliberais varrem e destroem os ali-
cerces das sociedades democráticas e o Estado Social. O
capital financeiro atolado em escândalos e o poder das
multinacionais vêm aumentando as desigualdades e provo-
cam crises com consequências graves na economia real e
nas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores.

De acordo com os estatutos da FESETE o Con-
gresso Ordinário realiza-se de 4 em 4 anos. A ordem de
trabalhos já fixada diz-nos que o Congresso vai analisar e se
necessário alterar os estatutos; vai apreciar criticamente a
actividade e acção da FESETE nos últimos 4 anos; vai discutir
e aprovar um Programa de Acção com as orientações para o
reforço da organização sindical, as propostas e reivindica-
ções da FESETE para os anos 2009 a 2012; vai eleger uma
nova Direcção Nacional.

A preparação do 10º Congresso iniciou-se em Ju-
nho de 2008. Foi eleita um Comissão Organizadora do Con-
gresso (COC) composta pela Direcção nacional da FESETE
e pelos coordenadores /presidentes dos sindicatos filiados.
Esta COC tem a responsabilidade de preparar e organizar o
Congresso. Foram realizados 3 Debates Temáticos, em
Guimarães, São João da Madeira e Covilhã, sobre os temas
mais importantes do Congresso: organização sindical e
sindicalização dos trabalhadores; a negociação colectiva
sectorial e a acção reivindicativa nas empresas; e o presente
e o futuro das ITVC e o emprego com direitos dos trabalha-
dores.

A COC discutiu e acolheu as propostas dos sindica-
tos e preparou os documentos a levar ao congresso;  preparou
regulamentos; e decidiu apresentar uma lista da nova
Direcção Nacional a votar e a eleger no Congresso.

Os delegados ao Congresso são, 90%, eleitos pelos sin-
dicatos. De acordo com o Regulamento do Congresso são mem-
bros de pleno direito: os 176 delegados eleitos pelos sindicatos,
os 16 membros da Direcção Nacional; e os 3 membros do
Conselho Fiscalizador. O Congresso vai ser composto por 195
delegados.
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Os estatutos da FESETE estabelecem que a Direcção
Nacional é eleita em Congresso e é constituída por um número
de membros que pode variar entre 13 e 19 elementos.
Actualmente a Direcção Nacional, em final de mandato, é
composta por 16 elementos, oriundos de todos os sindicatos
filiados.

A Direcção Nacional é o órgão colectivo que dirige
as actividades da FESETE, desde as actividades de represen-
tação sectorial ao nível nacional e na União Europeia, até à
negociação anual dos contratos colectivos.

Na discussão preparatória do 10º Congresso foram
estabelecidos na COC os critérios para a construção da nova
Direcção Nacional a ser eleita no 10º Congresso, nomeadamen-
te: ter elementos de todos os sindicatos filiados, dos diferentes
sectores e diferentes profissões; ser representativa das diferentes
correntes de pensamento sindical dos sindicatos filiados;
aumentar a percentagem de mulheres; reforçar a presença de
dirigentes mais jovens.

A nova Direcção Nacional a eleger no 10º Congres-
so tem que garantir o início de uma transição progressiva de
substituição da geração de dirigentes que chegaram à Direcção
da FESETE nas décadas de setenta e oitenta, aos quais ficará
incumbida a responsabilidade acrescida, de transmitir informa-
ções, experiências e saberes acumulados aos dirigentes mais
jovens que vão ser eleitos para o colectivo da Direcção Nacional.

O próximo mandato da Direcção Nacional, para além
das tarefas de dirigir e dinamizar as actividades, terá ainda as
tarefas inerentes à criação obrigatória de espaços de acção aos
dirigentes mais jovens de forma a garantir uma renovação e
rejuvenescimento da Direcção Nacional sem rupturas.

Sendo a FESETE uma organização sindical que repre-
senta, através dos seus sindicatos filiados, os interesses dos
trabalhadores das ITVC, o seu Congresso discutirá e aprovará,
as orientações, propostas e reivindicações, que garantam o
emprego dos trabalhadores com direitos; melhores salários, o
que implica negociar anualmente contratos colectivos; e mais

O QUE VAMOS DISCUTIR E APROVAR NO
10º CONGRESSO?

Cada sindicato elege os seus delegados, tendo em conta
a sua representatividade, aferida pelas normas dos estatutos da
FESETE. No Congresso cada delegado tem direito a um voto que
é exercido de duas formas: na votação dos documentos do
Congresso o voto é exercido de braço no ar; na votação da eleição
da Direcção Nacional o voto é exercido de forma secreta.

Segundo o Regulamento, os delegados eleitos devem
representar todos os sectores das ITVC, cobrirem todas as regi-
ões do país, devem ser, mulheres e homens, dirigentes, delegados
sindicais e trabalhadores filiados nos sindicatos.Os delegados ao
Congresso imbuídos e portadores dos interesses, anseios e reivin-
dicações dos trabalhadores têm a importante responsabilidade de
decidir as orientações da FESETE para os próximos 4 anos e dotá-
la de uma nova Direcção Nacional, globalmente mais jovem.

ELEIÇÃO E DESAFIOS DA
NOVA DIRECÇÃO NACIONAL
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qualidade de vida para os trabalhadores e suas famílias, através
de um maior equilíbrio entre o tempo de trabalho, o tempo para
a família e o tempo e os euros disponíveis para o lazer e a cultura.

Vivemos em sociedades onde as desigualdades
crescem de forma acelerada e escandalosa, (aumentam os
indivíduos que recebem num ano mais do que os trabalhadores
das ITVC em 40 anos de trabalho). Estamos perante situações
de acumulação de riqueza por uns, à custa da intensificação da
exploração dos trabalhadores de alguns sectores produtivos de
que são exemplo as ITVC.

Fomentando e impondo aos trabalhadores um per-
manente estado de endividamento e relações de emprego
precárias que os manieta na acção reivindicativa, o capital
utilizando as ideias neoliberais, dá no entanto a ilusão aos tra-
balhadores de que acederam a um nível razoável de consumo e
de bem estar social, pelo que não precisam de sindicatos e,
cada um, isoladamente, resolve melhor os seus problemas e
aspirações.

A realidade de milhares de trabalhadores desmen-
te a propagandas das ideias neoliberais. Cada vez encontra-
mos mais trabalhadores que têm dois e três empregos, traba-
lham sábados, domingos e feriados, procurando com este brutal
esforço libertarem-se, em vão, da canga do endividamento. A
precariedade do emprego não dá estabilidade, os salários não
estão garantidos no final do mês e os dramas familiares man-
têm-se num círculo vicioso para os trabalhadores.

Para defendermos o emprego e melhores salários
é necessário defendermos as nossas indústrias, exigindo
ao governo português e à União Europeia políticas industriais
que apoiem a inovação, a qualidade dos produtos, a defesa da
marca dos produtos produzidos na UE, a investigação de novos
produtos e dos têxteis técnicos, a formação contínua e de
reconversão dos trabalhadores, o estudo das doenças profissi-
onais e a protecção contra os acidentes de trabalho.

Nas políticas comerciais ao nível global é necessá-
rio garantir uma sã concorrência e reciprocidade na circulação
de produtos.

Ao nível das empresas temos que intervir, agir e se
necessário denunciar os patrões que insistem em não cum-
prir as normas dos CCT e as Leis da República. Este patronato
abre a boca na denúncia da concorrência desleal vinda do
exterior, mas sorrateiramente procura concorrer de forma des-
leal, em Portugal. A desconformidade entre as normas e as
práticas de uma parte dos patrões, está associada a uma
menor internção da Inspecção do Trabalho na acção informati-
va e inspectiva nas empresas.

Na nossa actividade anual da negociação colectiva
não basta negociar com as associações patronais; é neces-
sário garantir que as normas negociadas são usufruídas pelos
trabalhadores filiados.

Finalmente, o Congresso deve definir orientações
e fixar objectivos para o reforço da sindicalização dos tra-
balhadores e o reforço da organização sindical nas empresas,
dando assim mais capacidade ao movimento sindical sectorial.

APESAR DA CONCORRÊNCIA OS
SINDICATOS TÊM ESPAÇO DE ACÇÃO

A preparação do 10º Congresso da FESETE é um dos
momentos para reflectirmos sobre o papel dos sindicatos e se a
sua perenidade está colocada em causa, como anunciam os
arautos do fim dos sindicatos, impelidos por múltiplos interesses
que não os dos trabalhadores.

Os contextos e os diferentes patamares de desen-
volvimento das sociedades colocam os sindicatos perante
velhos e novos desafios, nas acções de preposição, negocia-
ção, denúncia, protesto, lutas, convergências e parcerias. No
espaço da União Europeia o modelo social em construção ,sofre,
em resultado das políticas neoliberais, profundas mutilações,
apanhando os trabalhadores e os sindicatos dos diferentes
países em diferentes estádios de desenvolvimento do modelo
social europeu.

 Em Portugal o modelo político neoliberal faz crescer
as desigualdades e as aumenta as injustiças. As relações de
emprego entre patrões e trabalhadores, já de si desiguais e onde
predomina o poder do patrão, caminham para a desregulação e
reforço do poder do patronato. O direito dos sindicatos à
negociação (uma conquista da luta organizada dos
trabalhadores) é fortemente atacado, pasme-se (!) pela lei da
República (Código do Trabalho).

O ciclo da vida activa dos trabalhadores alterou-se
profundamente. Deixou de ter uma linha contínua no trabalho,
para passar por várias situações de emprego, muitas vezes
precário, intercaladas por situações de desemprego, acções de
formação, inclusão, ou atirados para a exclusão ou para a
inactividade, em idade onde ainda não se vislumbra o período
da merecida reforma.

Neste novo ciclo da vida activa dos trabalhadores,
os sindicatos passaram a ter no terreno “concorrentes” que
vão das instituições públicas e privadas que apoiam e interagem
com os trabalhadores na sua reconversão ou inclusão, até aos
advogados da praça que “concorrem fortemente” com os
sindicatos na prestação de informações e serviços jurídicos.

As ideias neoliberais inculcaram em muitos traba-
lhadores um individualismo exacerbado, em oposição a ati-
tudes de unidade e solidariedade entre os trabalhadores e onde
os sindicatos são olhados numa visão instrumental a que
recorrem apenas quando explodem conflitos ou rupturas com o
patrão.

O tecido produtivo nas ITVC tende para as micro e
pequenas empresas, quando antes era de médias e grandes
empresas, trazendo novas dificuldades à sua organização.

As mudanças aqui registadas não alteraram o es-
sencial das relações de produção capitalistas, assentes numa
distribuição profundamente desigual da riqueza produzida na
cadeia de valor.

Os sindicatos mantendo a sua essência como or-
ganizações de classe dos trabalhadores, se, atentos às no-
vas realidades que implicam novas formas de acção, nomeada-
mente uma maior proximidade e apoio aos filiados e contacto
com os não filiados, continuam a ter um espaço privilegiado de
acção na defesa dos interesses colectivos e individuais dos
trabalhadores, com capacidade para manter a sua autonomia e
independência.
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A partir de 1 de Janeiro de 2009 o salário mínimo
nacional para todos os trabalhadores passa a ser de 450 euros.
Convém relembrar que este valor do salário mínimo nacional
aprovado pelo Governo para 2009, foi proposto pela nossa
confederação sindical, a CGTP/IN, nas negociações tripartidas
(negociações entre sindicatos, patronato e governo) realizadas
na Concertação Social e que prevêem um valor de 500 euros
para o salário mínimo nacional em 2011. Para aqueles que
acusam a CGTP/IN de recusar a negociação com o Governo,
este acordo mostra a falsidade de tais acusações.

Face ao modelo dos baixos salários imposto ao longo
de décadas pelas associações patronais das ITVC, que sempre
desvalorizam a negociação colectiva, em particular a negociação
de tabelas salariais com valores próximos das práticas das
empresas, a entrada em vigor em 1de Janeiro dos 450 euros
vai beneficiar ainda milhares de trabalhadores dos nossos
sectores, antecipando-se às negociações dos contratos
colectivos.

A PARTIR DE 1 DE JANEIRO O SALÁRIO MÍNIMO
PASSA PARA 450 EUROS

Em resultado de reuniões entre a CGTP/IN e o Ministé-
rio da Justiça do actual Governo, os trabalhadores filiados nos
sindicatos que tenham necessidade de recorrer ao Tribunal de
Trabalho, a partir de 5 de Janeiro de 2009,  após passagem pelo
processo de mediação laboral, poderão ficar isentos de pagar
custas ao tribunal, se tiverem um rendimento anual inferior a
200 unidades de conta, o que corresponde a um valor anual
aproximado de 19200 euros. Esta norma vai abranger a maior
parte dos trabalhadores filiados nos nossos sindicatos. É mais
uma medida que resultou das reuniões da CGTP/IN com o Go-
verno. Para mais informações os trabalhadores devem contactar
os nossos sindicatos onde se encontram filiados.

SÓCIOS DOS SINDICATOS COM ISENÇÃO DE
CUSTAS NO TRIBUNAL DE TRABALHO

  SINDICALIZA-TE !

Em Outubro demos início à preparação das propostas
de Contratos Colectivos de Trabalho (CCT) para 2009. Foram
enviadas propostas às diferentes Associações Patronais,
excepto à Chapelaria onde se mantém em aberto um processo
negocial do CCT ainda não concluído. Entretanto já se iniciaram
reuniões de negociação com algumas Associações Patronais.

As nossas diferentes propostas salariais para 2009
têm em consideração: os ganhos de produtividade das ITVC, a
perda do valor dos salários face à inflação verificada em 2008;
a necessidade hoje por todos reconhecida de progressivamente
deixarmos o patamar do salário mínimo nacional.

De acordo com as negociações realizadas em 2008,
os novos CCT para 2009 entrarão em vigor em meses diferentes:
em Janeiro, Fevereiro e Março. Tudo indica que as negociações
para 2009 não vão ser fáceis. As Associações Patronais vão
fazendo declarações públicas de que a crise está aí e mais
uma vez pretendem apertar o velho cinto dos trabalhadores já
sem espaços para fazer mais furos. Os trabalhadores em
unidade devem protestar e lutar contra tão baixos salários e
exigir uma justa repartição da riqueza criada.

A FESETE o os seus sindicatos irão dando
informações aos trabalhadores filiados da evolução das
negociações dos diferentes sectores e se necessário apelar ao
seu indispensável protesto e luta por melhores resultados na
negociação dos CCT para 2009.

NÃO PAGUES CUSTAS NO TRIBUNAL

INICIARAM-SE OS PROCESSOS DE
NEGOCIAÇÃO COLECTIVA PARA 2009

incluir foto alusiva à negocição colectiva
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