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Introdução 

Quando o país se encontrava a dar os primeiros passos sustentados para sair, por cima, da crise 

que ditou a presença da Troika entre 2011 e 2014 – presença essa que deixou marcas profundas 

na sociedade, nos processos de governação, no relacionamento entre o capital e o trabalho e, 

enfim, nas pessoas – eis que uma pandemia veio mergulhar-nos numa grave crise social e 

económica. 

Estamos, desde praticamente o início de 2020 até aos nossos dias, a viver uma situação 

problemática em todos os setores, com os empresários e suas associações a tomar a dianteira 

no ato de “estender a mão” ao governo para obtenção de apoios; e com este, numa atitude 

lamentável, a dar-lhes ouvidos, relegando para último plano os trabalhadores cujo destino foi, 

infelizmente e em número substancial, o lay-off e o desemprego. Os números, sobejamente 

conhecidos e que não vale a pena referir neste fórum até porque são polémicos e voláteis, falam 

por si. 

É ainda à luz dessa crise – cujas repercussões não estão ainda cientificamente calculadas, apesar 

da solidariedade manifestada pelos países da União Europeia ter debelado consideravelmente os 

seus efeitos – que este Congresso se realiza.  

Uma crise que não é nacional, nem exclusiva de um Continente, mas sim global e extensiva a todo 

o planeta traz, como é bom de ver, complicações variadas e gera um efeito multiplicador de 

perturbações ao qual não escapa nenhum país, por mais rico que seja e mais bem preparado que 

esteja. E os setores mais vulneráveis terão grandes dificuldades em recuperar dela. 

Os Delegados ao XIII Congresso do SINDEL candidatos aos órgãos sociais do Sindicato pela Lista 

A e seus apoiantes têm absoluta consciência disto e propõem- 

se, nos próximos quatro anos, enfrentar todos os obstáculos que surjam no caminho no sentido 

de impedir que os trabalhadores tenham a qualidade de vida por que anseiam e que merecem – 

já que são eles, em concreto, os obreiros da riqueza que permite o investimento e o 

desenvolvimento do país e da sociedade. 

O SINDEL fez, no decurso do mandato que agora se finda, a Festa do seu 40º aniversário. E fez a 

Festa não só porque é invulgar esta longevidade no panorama sindical português. Foi, sobretudo,  
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porque a sua Direção considerou que era uma festa merecida, atento o caminho feito e a História 

notável de defesa convicta dos trabalhadores, realizada pelos homens e mulheres que 

constituíram, ao longo desses anos, o corpo uno do Sindicato. 

É um trabalho que nunca estará acabado. 

Porque a razão de ser de um Sindicato é a existência da Esperança e da Vontade de a cumprir. E 

é esse caminho que a Lista A se propõe trilhar. 

 

CONSIDERANDOS E PRINCÍPIOS PROGRAMÁTICOS 

Perante a situação exposta, a Lista de Delegados que se apresenta ao XIII Congresso sob o lema 

“Renovar, Reforçar, Alargar a Ação” propõe-se: 

- Investir na dinamização da consciência sindical dos trabalhadores, demonstrando-lhes que o 

regresso aos sindicatos (em Portugal, nos anos 80, eram mais de 50% os trabalhadores 

sindicalizados; nos nossos dias essa percentagem é de 23%) é fundamental para que se consigam 

melhores condições de vida e de trabalho; 

- Renovar os seus quadros sindicais, buscando angariar sócios entre todas as faixas etárias, mas 

com maior enfoque entre as mulheres – cuja presença e militância é muito deficiente – e os mais 

jovens, que serão o seguro de vida da continuidade da  

vitalidade do Sindicato, defendendo a igualdade de direitos e o equilíbrio sóbrio das nossas 

resoluções; 

- Valorizar o teletrabalho, defendendo os seus protagonistas das tentativas, por parte dos 

empregadores, de estabelecer com eles uma relação contratual personalizada, à margem da 

negociação coletiva. Os que trabalham à distância têm, a todos os títulos, os mesmos direitos que 

aqueles que trabalham em instalações – ou no terreno – das empresas e, naturalmente, entre eles 

se inclui o direito à contratação coletiva e ao potencial acesso a todos os mecanismos de 

reconhecimento e promoção tradicionais; 

- Reforçar a representatividade do SINDEL no terreno, alargando a base de apoio que conseguiu 

no mandato 2022/2026 e solidificando, também, a sua estrutura representativa nas empresas, 

através da eleição de Delegados Sindicais e da mobilização mais efetiva dos seus associados; 
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- Estar atenta e aproveitar todas as oportunidades e plasmar, em termos de legislação laboral, as 

mudanças introduzidas pelas novas tecnologias. É sabido que, hoje, as cinco pessoas mais ricas 

do mundo são pessoas ligadas às novas tecnologias e que há, portanto, um imenso capital gerado 

pelos meios tecnológicos. Tentaremos – no quadro das relações internacionais mantidas pelo 

SINDEL – trabalhar no sentido de que isto concorra para que os trabalhadores possam usufruir de 

mais tempos de lazer; e para que a distribuição dos lucros seja feita de um modo mais justo. 

Aproveitar também a proliferação das novas tecnologias em proveito dos trabalhadores, tornando-

a numa oportunidade para alargar o espetro da formação disponível, em sintonia com as entidades 

patronais e com as entidades oficiais competentes do ramo do trabalho. 

- Insistir na contratação coletiva como forma superior de defender cada um dos trabalhadores, 

contrariando aquilo que pretendem algumas Entidades e Associações empresariais que, 

exacerbando o individualismo que caracteriza, de  

comum, os trabalhadores que se sentem mais válidos e produtivos, mais não almejam do que 

dividir para reinar e, enfim, colocar os trabalhadores uns contra os outros – e todos, afinal, contra 

os seus próprios interesses; 

- Alargar, de forma sustentada, a ação do SINDEL, designadamente levando-a a mais empresas 

dos setores que estatutariamente abrange e, naqueles em que já está, conseguir um maior peso e 

uma mais vasta influência, através de um trabalho a desenvolver pelos seus Dirigentes, Delegados 

Sindicais e associados. É crucial que os trabalhadores não sindicalizados entendam que o facto 

de aderirem a um Sindicato não lhes retira a liberdade individual, antes lhes confere meios para, 

com mais argumento, lutar por ela; 

- Persistir no Diálogo Social porque é através dele que todas as partes envolvidas conseguem 

defender os seus direitos e interesses e encontrar o caminho para uma economia mais estável, 

participada e resultante de valores que todos respeitem e defendam; 

- Lutar pela igualdade de oportunidades para todos, independentemente do género, raça, credo ou 

outro predicado que possa conduzir os empregadores a tentar a sua ostracização; 

- Trabalhar para que haja equilíbrio e justiça salarial, à mesa das negociações, perante dados e 

evidências que saberemos colher da leitura da realidade social que – afinal – todos conhecem, 

mas muitos parecem querer, teimosamente, negar; 
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- Eleger a Saúde, Segurança e Proteção do Ambiente como frentes cruciais do nosso trabalho, 

guardiões que são de um presente com melhor qualidade de vida e de uma maior certeza de 

Futuro; 

- Batalhar pelo fim das relações de trabalho precário, sobejamente conhecidas como geradores 

de instabilidade pessoal, de insegurança no seio familiar e de incerteza no Futuro; 

- Contribuir para a elaboração de carreiras profissionais justas, diferenciadas e motivantes, em 

estreito diálogo com os empregadores e sempre tendo em conta a realidade específica de cada 

setor e de cada empresa – já que temos consciência de que não há dois setores iguais e duas 

empresas com os mesmos meios e as mesmas condições. Mas sabemos, também, que cada 

trabalhador tem consigo a sua própria vontade, o seu próprio modo de reagir aos estímulos e, 

enfim, a sua forma pessoal de assumir responsabilidades e evoluir nas funções: 

- Erradicar a pobreza entre os trabalhadores, uma realidade tenebrosa que persiste no nosso país 

e que, de mãos dadas com outras estruturas representativas dos trabalhadores – e muito 

especialmente com a UGT – nos comprometemos a analisar e extinguir; 

O SINDEL sabe que a um acontecimento global é necessário que se responda com um discurso 

global.  

Por isso a Lista A se compromete a continuar, no mandato 2022/2026, a estreitar ainda mais os 

seus laços com a UGT, a nível nacional; e, internacionalmente, com todas as organizações 

sindicais com as quais já mantém relações regulares. E está aberta a trabalhar também com todas 

as estruturas que venham a demonstrar vontade de interagir com o SINDEL em direção a uma 

sociedade governada por princípios em que o Ser seja tão importante como o Ter; e em que se 

entenda que é Hoje que o Amanhã se faz e que cada dia é véspera de um outro dia, que queremos 

melhor! 


