
 
Intervenção da USAM no XIII Congresso da CGTP-IN 

                                                                   

Em nome da USAM - União dos Sindicatos da Madeira, representando os Trabalhadores da 

Madeira e do Porto Santo, saúdo Calorosamente todos os delegados, convidados, e demais 

participantes neste XIII Congresso da CGTP-IN, cujo Lema é “Organização, Unidade e 

Luta! A Força dos Trabalhadores - Emprego com Direitos – Soberania – Progresso Social. 

Camaradas: 

Na Madeira e no Porto Santo Também vivemos tempos muito difíceis. 

O número de desempregados é muito superior à média nacional e em Dezembro passado os 

números do IEM já ultrapassavam largamente os 22 777 trabalhadores/as, sendo 12.314 

Homens e 10.463 Mulheres, embora a realidade seja bem superior, todos os dias encerram 

empresas, e as que abrem, já admitem muito menos trabalhadores e em condições precárias. 

Também há muita falta de respeito pela Contratação Colectiva e pelos direitos dos 

Trabalhadores que são cada vez mais Explorados e Roubados 

A crise económica e social na Região Autónoma da Madeira é acentuada pela dívida de 

mais de 6 mil milhões de euros que o Governo Regional do PSD-M contraiu para manter os 

seus lobbies. Daqui resultaram profundas e gravosas consequências para os trabalhadores e 

para o Povo, cujos impactos não poderão ser subestimados. Os dados apontados pelo 

Governo da Republica, de crescimento económico, contrastam com a vida real dos 

trabalhadores da Região. 

Ao longo destes últimos anos foram várias e muitas as iniciativas que desenvolvemos na 

RAM, em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores e da Contratação Colectiva, tanto 

nas ruas como nas Empresas. Realizámos vários Plenários de Sindicatos, pois como 

representantes dos trabalhadores somos quem mais sente na pele toda esta ofensiva levada a 

cabo pelos sucessivos Governos, Pese embora e, como resultados da intervenção e 

informação Sindical, através de muitas lutas de Rua e em quase todos os sectores de 

actividade, estamos a reconquistar alguns direitos roubados pelos anteriores Governos. 

Camaradas 

O plano de resgate da dívida da Madeira que foi negociado veio penalizar duplamente os 

Madeirenses e Porto-santenses com o aumento dos impostos nomeadamente do IVA. 

Na Hotelaria, um dos principais sectores da economia da Região, além da destruição da 

qualidade de serviços devido à redução de trabalhadores substituindo-os por trabalhadores 

de empresas de trabalho temporário, tem contribuído para aumentar a precariedade a 

insegurança como também a imagem do destino Madeira e Porto Santo, assim como a 

aumento de trabalhadores com salários em atraso.  

Na Construção Civil devido à irresponsabilidade governativa e à falta de investimento, o 

favorecimento a “compadres” continua, lançando para o desemprego milhares de 

trabalhadores, pois o governo Regional não paga a tempo e horas aos empreiteiros levando 

muitos deles à falência e arrastando outros sectores de actividade para o caminha da 

amargura. 



Nos sectores do Comércio, Serviços, Bordados, Artesanato, Telecomunicações, etc… 

devido às dificuldades dos principais sectores da nossa economia regional aumentam os 

despedimentos e o encerramento de muitas, micro, pequenas e médias empresas. 

Na Educação, os professores são os mais descartados. Em quatro anos, 65% dos activos 

perdidos pela Função Pública Regional foram da Educação. Isto desde Janeiro de 2012, 

com o PAEF para a Madeira. Além disso, as condições de trabalho, a excessiva burocracia, 

o recuo da democracia na gestão das escolas ou o elevado stress laboral são problemas que 

muito afligem os professores. 

Na Saúde continua a falta de profissionais embora haja enfermeiros no desemprego, muitos 

outros são obrigados a emigrar e o Governo Regional continua a ver a banda passar.  

Camaradas, 

A onda privatizadora ainda continua na Madeira, embora esteja um pouco mais calma, mas 

sabemos que pretendem atingir os transportes públicos, como a Horários do Funchal, a 

Empresa de Eletricidade da Madeira, entre outras que conduzirão à degradação dos serviços, 

ao aumento dos preços e ao despedimento de muitos trabalhadores. 

É nesta loucura e à beira da falência que se encontra a Ilha da Madeira e Porto Santo, fruto 

de políticas neo-liberais levadas a cabo pelos sucessivos governos. 

Temos consciência que na RAM, as lutas não têm tido uma participação desejada ou 

massiva dos trabalhadores/as, mas, se não houvesse lutas ainda estaríamos em piores 

condições 

Para além da escassez de jovens quadros sindicais e as dificuldades políticas e financeiras 

na Região continuamos a tentar concretizar o projecto da Casa Sindical, uma aspiração 

nossa de há muitos anos que poderá resolver problemas de instalações de alguns sindicatos e 

da própria USAM. 

Camaradas, 

A USAM tem o seu XI Congresso marcado para o próximo dia 28 de Maio, sob o lema 

"DIGNIFICAR O TRABALHO – REFORÇAR O MOVIMENTO SINDICAL 

UNITÁRIO ". 

Este Congresso realiza-se num cenário político que prevê-se particularmente difícil, tendo 

em conta que não é fácil arranjarmos novos quadros sindicais, no entanto esperamos 

encontrar formas para continuar a luta organizada, pela defesa intransigente dos Direitos. 

A exigência é grande, visto que a maioria dos patrões aliados ao poder económico e 

financeiro e com o patrocínio do Governo Regional, só pensam em explorar cada vez mais 

os trabalhadores e quem trabalha 

Nos tempos que ai vêm é preciso estarmos alerta para podermos responder com firmeza às 

ofensivas dos governos Nacional e Regional, aos direitos dos Trabalhadores e suas famílias. 

Faço votos para que deste Congresso saiamos todos mais motivados e Organizados para a 

Luta necessária. 

Viva a Luta dos Trabalhadores. 

Viva a CGTP-IN. 

Viva o XIII Congresso da CGTP-IN 

Lisboa 26 e 27 de Fevereiro de 2016. 

                                                          P´la USAM – Pedro Carvalho. 


