Síntese do Programa de Acção
Reforçar a intervenção sindical nas empresas e locais de trabalho e incrementar
a sindicalização.
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Eleições
09 e 10
Abril 2019

VOTA

Lista

A

Exigir, em articulação com a CGTP-IN, a revogação das normas gravosas do
Código do Trabalho.
Exigir a revogação imediata dos artigos 161 a 163 da Lei 98/2009, que prevêem
a possibilidade do patronato descartar-se dos trabalhadores sinistrados ou
portadores de doença profissional.

Intervir contra os processos de “reestruturação”/privatização desenvolvidos
no sector da energia.

Sindicato das Indústrias
Eléctricas do Sul e Ilhas

ELEIÇÕES

Sede: Av. Almirante Reis, 74 G, 4º, 5º e 7º, 1150-020 LISBOA
Tel. 21 816 15 90 - Fax 21 816 16 39 - E-mail: siesi@siesi.pt

Programa e candidatos
09 e 10 de Abril de 2019

Manter e alargar a intervenção nas prestadoras de serviços no sector da energia,
visando a manutenção dos postos de trabalho.
Actuar sindical e juridicamente, visando a passagem a permanentes dos
trabalhadores temporários e com contrato a termo.
Negociar o CCTV/FMEE, defendendo a manutenção dos direitos contratuais e
a obtenção de aumentos salariais dignos.
Lutar pela redução do tempo de progressão nas carreiras profissionais,
particularmente no sector de Material Eléctrico e Electrónico.
Negociar o ACT para as empresas Instaladoras Eléctricas, cuja proposta já está
elaborada e em fase de aperfeiçoamento.
Estimular o desenvolvimento da reivindicação, em todas as empresas, do
fornecimento de transportes e refeições gratuitas.
Exigir do governo que elabore legislação que previna a contracção de doenças
profissionais músculo-esqueléticas.
Manter os acordos com médicos que procedam à avaliação clínica e caracterizem
as lesões dos trabalhadores com doença profissional músculo-esquelética.

“Um Sindicato Jovem,
com História, Dinâmico e de Futuro”
“Trabalho com Direitos e Futuro”

Lista

A

(Triénio 2019 - 2022)

Um sindicato Jovem

A precariedade e os baixos salários, que já não afectam apenas a juventude, são uma das principais
preocupações. Defendemos que a cada posto de trabalho permanente corresponda um vínculo de
trabalho efectivo, dando continuidade às centenas de trabalhadores que, pela luta e pela via judicial,
conseguiram alterar o seu vínculo laboral no último mandato. O rejuvenescimento das estruturas
do sindicato é também uma prioridade da nossa acção.

DIRECÇÃO

Um sindicato com história

A lista A irá honrar o legado de várias gerações de trabalhadores que, ao longo dos 80 anos
de história do SIESI, deram mais força ao seu sindicato de classe. O SIESI tem um património
histórico de luta não só junto dos electricistas, como também nas empresas do sector empresarial
do estado, das instaladoras, do sector da energia e do material eléctrico e electrónico bem como
do subsector dos elevadores. Um sindicato que orientou a luta contra o fascismo, que esteve na
génese da criação da CGTP-IN e que mobilizou e mobiliza os trabalhadores para a conquista de
mais direitos no período após o 25 de Abril.
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Um sindicato dinâmico

Assentamos a nossa actividade no contacto directo com os trabalhadores nos locais de trabalho,
procurando estimular a luta e a acção reivindicativa pela resolução dos problemas sentidos pelos
trabalhadores e pela melhoria das suas condições de vida e de trabalho. Propomo-nos a reforçar
a intervenção sindical nas empresas e locais de trabalho e incrementar a sindicalização, em todos
os sectores, e a negociar mais direitos e mais salário. A contratação colectiva no sector da energia,
no material eléctrico e electrónico e nas instaladoras, irá continuar a merecer atenção tendo em
vista a sua negociação e aplicação.
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Um sindicato de futuro

O SIESI, com os seus 80 anos de histórias de luta e de sucesso, é um sindicato de futuro, porque
é uma organização virada para a juventude e para o futuro. Com a presente lista, estamos em
melhores condições de dar continuidade à luta de milhares de homens e mulheres que fizeram do
SIESI um grande sindicato. A irreverência da juventude, aliada à experiência do passado, permitirá
alargar a sua influência e intervenção nas empresas e nos locais de trabalho e reforçar a organização
e consciencialização dos trabalhadores e, consequentemente, reforçar as estruturas do SIESI.
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