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Aos trabalhadores do SICMAN, ACE 

Unidade! A força dos trabalhadores!  
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Vitória da unidade e resistência dos trabalhadores 

O SIESI saúda os trabalhadores do SICMAN, ACE que, com a sua resistência, firmeza e unidade conseguiram 

travar o despedimento colectivo e serem reintegrados na empresa. 

É uma vitória que confirma a importância e o valor da luta dos trabalhadores em defesa dos seus direitos e 

que reafirma que é através dela que os trabalhadores conseguem alcançar resultados. 

Esta vitória surge na sequência de um plenário, na sexta-feira, em que os trabalhadores demonstraram a sua 

firmeza na intenção de não serem despedidos e decidiram avançar para uma acção de luta para o dia 15 de 

Setembro, dia em que o processo iria estar finalizado. 

Com este resultado, os 15 trabalhadores que estavam incluídos no processo de despedimento colectivo e que 

estavam prestes a perder o posto de trabalho, foram readmitidos no dia 14 de Setembro, ao final do dia, um dia 

antes da acção de luta – que acabou por ser cancelada visto que os seus objectivos foram alcançados. É ainda 

um exemplo para outros trabalhadores que se estão a deparar com os mesmos problemas e um estímulo a que 

não se resignem e lutem pelos seus direitos. 

Agora, a questão é saber como irão estes 15 trabalhadores ser reintegrados, nomeadamente no que diz 

respeito às funções que irão desempenhar e aos horários onde irão ser colocados. Para o efeito o SIESI irá 

solicitar em breve uma reunião à empresa. 

O SIESI apela aos trabalhadores para continuarem a reforçar o seu sindicato de classe, sindicalizando-se. 

Apela ainda para os trabalhadores do SICMAN se manterem vigilantes na defesa dos seus direitos e para 

continuarem confiantes na força da unidade dos trabalhadores para ultrapassarem obstáculos, por mais difíceis 

que possam parecer.  

 

É pela luta que lá vamos! 

Tendo em conta o momento que atravessamos e a necessidade de 

exigir respostas que garantam melhores condições de trabalho e de 

vida para os trabalhadores, a CGTP-IN convocou uma acção de luta 

para o dia 26 de Setembro, que em Lisboa terá início às 14h30 no 

Rossio, em direcção ao Terreiro do Paço. 

Serão asseguradas todas as condições de segurança e saúde. 

Pelo aumento dos salários! Pela proibição dos despedimentos! 

Pela melhoria das condições de vida e de trabalho! Participa!  

 

Sindicaliza-te! Luta pelos teus direitos!  
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