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Intervenção de João Decq Motta 

Coordenador da União dos Sindicatos da Horta 

Comemorações do 1º Maio 2010 

 

Boa Tarde 

Em primeiro lugar quero, em nome da USH, saudar 

todos os presentes e salientar que a vossa presença 

nestas comemorações do 1º de Maio aqui no Faial, 

significa que os trabalhadores Faialenses tem plena 

consciência da importância que tem este dia 1º 

Maio. 

Em nome da USH agradeço a todos os que tornaram 

possível a realização desta magnifica festa  

Agradecemos reconhecidamente toda a 

colaboração prestada pela Câmara Municipal ás 

comemorações do 1ºde Maio , colaboração essa 

que contribui decisivamente para a dignidade, 

qualidade e sucesso da iniciativa promovida. 

O nosso reconhecimento também aos 

trabalhadores dos vários gabinetes e serviços, 

da CMH, que contribuíram com o seu empenho, 

esforço e dedicada colaboração para a criação 

de condições para a realização desta festa.. A 

todos os responsáveis, encarregados e 
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trabalhadores deixamos os nossos 

agradecimentos. 

Agradecemos de igual modo toda a colaboração 

da Hortaludus colaboração essa que contribui 

decisivamente para a dignidade, qualidade e 

sucesso desta  iniciativa 

Uma palavra de agradecimento para , a Junta 

de Freguesia do Capelo pela cedência deste 

palco e um agradecimento também aos 

trabalhadores  que o montaram. 

USH  agradece ainda reconhecidamente toda a 

colaboração prestada pela 

Padaria Popular 

Padaria Bico Doce 

Cofaco Açores  

Serração de Madeiras Liberto 

Restaurante Vitor dos Leitões 

 

Agradecemos, também, reconhecidamente, à 

Câmara do Comercio a cedência da cozinha que 

estamos a utilizar, o que mostra ser possível 

haver colaborações construtivas entre 
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instituições que defendem interesses tão 

diferentes. Esse é um facto positivo, que 

registamos com agrado. 

Antes porém de prosseguir, tenho que registar, 

em nome da União de Sindicatos da Horta, a 

nossa profunda estranheza pelo facto da 

Câmara do Comercio da Horta ter promovido, 

exactamente no Dia do Trabalhador, uma Feira 

de Construção, que está a decorrer em S. 

Lourenço. A Câmara do Comercio, 

representante do patronato local, demonstra 

com a escolha desta data para a realização da 

Feira, não ter a devida consideração pelos 

trabalhadores desta terra, que são os principais 

colaboradores das empresas que representa. 

Que outros, de outros lados, venham cá fazer 

isso, condenamos mas não nos admiramos. Que 

os de cá, que bem sabem ser este Dia do 

Trabalhador festivamente comemorado há 

muitos anos pelos seus próprios trabalhadores, 

tenham escolhido, da largueza do calendário, o 

dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, para fazer a 

Feira, que é sempre um momento de actividade 

intensa para os trabalhadores das empresas 

representadas, não só nos admiramos, como 

entendemos que é uma atitude mesquinha, 
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desnecessária e desprovida de sentido. Este é 

um facto negativo, que registamos com pena e 

com indignação. 

Camaradas 

O desemprego é imenso – e a isso dizemos não! 

A precariedade domina e agiganta-se – a isso 

dizemos não! 

A redução dos salários é evidente – a isso dizemos 

não! 

As desigualdades são enormes – a isso dizemos 

não! 

A pobreza instala-se e cresce – a isso dizemos não! 

 

Aqui estamos todos, neste 1º de Maio, como 

demonstração clara e firme de que isto não pode 

continuar! 

É tempo de mudar! 

é tempo de mudar com a luta de quem trabalha! 

A CGTP-Intersindical Nacional e o sindicalismo que 

assume todos os dias com a sua intervenção são 

indispensáveis. Um sindicalismo de massas e de 

classe, independente, democrático e unitário, que 

reivindica e propõe, que negoceia e luta, que não se 

acomoda nem se submete a inevitabilidades, que 

constrói o futuro com os trabalhadores. Um 
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sindicalismo solidário que é espaço e instrumento 

de todos os trabalhadores, independentemente do 

seu vínculo de trabalho. 

 

A CGTP-IN reforçar-se-á para servir os interesses de 

todos os que trabalham em Portugal, para ser activa 

e solidária no seio do movimento sindical 

internacional, para impulsionar o desenvolvimento 

efectivo da sociedade portuguesa. 

Vamos intervir mais e melhor, alargar a unidade na 

acção, reforçar a organização sindical, aumentar a 

capacidade reivindicativa e da negociação colectiva, 

melhorar a formação dos quadros sindicais. Vamos 

rejuvenescer a estrutura sindical e atribuir aos 

jovens responsabilidades crescentes. São os jovens 

o garante a continuidade da CGTP-IN, património de 

vontades e das lutas de gerações de trabalhadores.  

E por isso apelo a todos os que aqui se encontram 

hoje, sindicalizem-se, participem, dêem mais força 

aos vossos sindicatos, pois é a única maneira de 

defender os vossos direitos e conseguir a mudança 

política que o país precisa. 

Queremos e vamos crescer ainda mais! Teremos 

sindicatos com mais poder e mais acção nos locais 

de trabalho! 
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Este é um 1º de Maio que se realiza num crescendo 

de luta social, de lutas justas, em muitos sectores e 

empresas. 

O 1º de Maio é festa e luta.  

Este é um 1º de Maio de apelo à indignação, de 

combate à descrença e às inevitabilidades que nos 

querem impor. Mas é acima de tudo um 1º de Maio 

de afirmação de propostas e de compromissos de 

luta, de convicções, de confiança no futuro. 

 

Maio é confirmação do 25 de Abril, é festa da 

liberdade, da confraternização, da solidariedade, 

dos direitos adquiridos, da dignidade conquistada. 

Por isso se lutou. Agora podemos dizer: valeu a 

pena! 

 

O 1º de Maio realiza-se num quadro de grandes 

dificuldades para a grande maioria dos 

trabalhadores portugueses.  

 

O PEC, último instrumento da governação de José 

Sócrates, representa um sério risco para todos nós. 

 

O PEC aumenta o desemprego e as precariedades, 

não cria novos empregos, diminui os salários e as 

pensões, coloca-nos mais longe do nível de vida 
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médio da UE. A economia não se reforçará com a 

diminuição do poder de compra dos portugueses e 

com o aumento da pobreza. 

 

Este PEC significa mais privatizações e mais 

sectores estratégicos nas mãos do grande capital 

para o seu jogo especulativo, agravando os 

problemas estruturais da economia.  

 

Alienar empresas estratégicas que poderiam 

suportar uma política de desenvolvimento é errado 

economicamente e desastroso socialmente! Está 

provado pela experiência de décadas de 

liberalização económica, com a perda de centros de 

decisão nacionais e de capacidade para impulsionar 

o investimento, a actividade económica e a coesão 

social. 

 

Uma política cega de consolidação orçamental pode 

conduzir ao desastre: o Estado fica sem meios para 

apoiar a economia, a procura interna definha e o 

desemprego agrava-se pondo em causa, 

nomeadamente, a sustentabilidade da segurança 

social.   

 

As medidas previstas no PEC, e também no 

Orçamento de Estado para 2010 favorecem, 
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desarticulam e degradam os serviços públicos e as 

funções sociais do Estado e atacam o Estado Social. 

 

Com as novas regras relativas às reformas e à 

contratação colectiva dos trabalhadores da 

Administração Pública, agravam-se os problemas 

nas relações de trabalho da Administração Pública, 

destrói-se o vínculo de emprego e incentiva-se 

escandalosamente a precariedade.  

 

As consequências já estão à vista. Aumenta a saída 

de trabalhadores do Estado, incluindo os de elevada 

qualificação. Há serviços em risco de ruptura. Uma 

lógica sem racionalidade e meramente financeira 

gerará custos que os portugueses pagarão caro no 

acesso e na qualidade dos direitos sociais.      

 

Na origem do agravamento do défice público não 

estão os salários, nem os subsídios de desemprego 

ou as prestações sociais ou as pensões de reforma, 

mas sim a crise provocada pelo sector financeiro, 

propagada à economia real e que conduziu, pelo 

agravamento do desemprego e da fuga e evasão 

fiscais, a uma forte quebra de receitas fiscais.  

 

A causa do défice são os milhares de milhões de 

euros que saíram do Orçamento de Estado para 
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tapar os buracos de roubos e da má gestão de 

grupos financeiros e económicos. 

 

O crescimento do desemprego no Faial, sendo 

consequência da crise, é também consequência da 

falta de políticas de investimento. Por exemplo, a 

redução drástica da concessão de crédito para 

construção de habitação própria ou para 

remodelação de habitação, está já a criar, no Faial, 

dificuldades, quer a empreiteiros, quer a 

trabalhadores independentes da área da construção 

civil. 

 

A intervenção que se exigia ao Governo no caso da 

fábrica da Cofaco no Faial, justificava-se 

plenamente dado o impacto que o encerramento da 

fábrica tem na oferta de emprego no Faial. De facto 

estamos a falar de dezenas de postos de trabalho e 

isto se considerarmos apenas a laboração (cozedura 

e frio) que tem sido feita nos últimos anos. 

 

 É obvio que se a fábrica tivesse sido mantida, 

íntegra e equipada, tal como foi reconstruída há 19 

anos com largo apoio público, o número de postos 

de trabalho seria bem maior. É importante sublinhar 

que quer o Conselho de Ilha, quer a Assembleia 

Municipal, quer a União dos Sindicatos, solicitaram 

ao Governo que fossem estudadas formas de 
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intervenção, como já aconteceu no sector 

conserveiro e nesta mesma empresa, para evitar o 

encerramento da fábrica e tudo isto pelo impacto 

muito sério que o encerramento tem no emprego e 

em toda a economia local. 

 

 A recusa do Governo constitui uma atitude grave 

em relação à necessidade de conter o desemprego 

na Região e de assegurar o processo de 

desenvolvimento em todas as ilhas. O Governo 

Regional, não só não interveio para evitar o 

desaparecimento das dezenas de postos de trabalho 

da fábrica da COFACO no Faial, como se permitiu 

não explicar que acordo fez com essa empresa, que 

com menos uma fábrica activa, mantêm o mesmo 

volume de apoios para importação de matéria-

prima. Colocar os trabalhadores que estavam 

vinculados à fábrica da Horta na fábrica da 

Madalena do Pico, também não se adapta, nem às 

condições de transporte existentes, nem à vida dos 

trabalhadores, muitas das quais são mulheres, 

mães de família, com sérias responsabilidades para 

com os seus filhos. 

 

 Esta situação vem alertar para a necessidade, 

muito urgente, de se adaptar á realidade Regional o 

código de trabalho, nomeadamente no que toca às 

deslocalizações, onde é imperioso ter em conta a 
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realidade ilha porque não é possível nem aceitável 

continuar a permitir-se no futuro situações desta 

natureza. 

 

. A crise económica sente-se no Faial, como em 

todas as ilhas e, com as medidas que já foram 

tomadas e as que estão anunciadas, são no 

essencial aqueles que trabalham, por conta própria 

ou por conta de outrem, quem paga os custos da 

recuperação. 

 

O Faial não é uma ilha estagnada. Tem muitas 

potencialidades e tem, também, uma economia viva 

e actuante que contribui para o desenvolvimento 

regional. O problema que efectivamente existe 

prende-se com os gerais atrasos com que o 

investimento público tem sido feito, geralmente 

tirado a ferros por movimentos das populações e 

das forças vivas  ou conseguidos quando a 

correlação de forças políticas é mais equilibrada e 

plural  

No Faial, como nos Açores e no País, as 

dificuldades económicas não se ultrapassam 

persistindo num modelo assente em baixos 

salários e precariedade fortíssima nas relações 

de trabalho. Para haver desenvolvimento 

económico e social, tem que haver capacidade 

de compra de quem trabalha e esta constante 

e anunciada quebra do poder de compra, leva 



12 

 

irremediavelmente à estagnação económica, 

ao desemprego e ao agravamento dos 

problemas sociais. 

Não se pode deixar de referir, a propósito, duas 

questões locais muito importantes e graves. 

Por um lado, a Câmara do Comercio da Horta, 

tem-se mostrado indisponível para negociar 

aumentos salariais para 2010 nos CCT que aqui 

existem e estão em vigor e que dizem respeito 

às áreas dos transportes, turismo, escritórios, 

construção civil, alimentação e bebidas. 

Por outro lado nesses mesmos CCT, na sua 

versão actual e dado o facto de não serem 

actualizados há muito, verifica-se que a 

esmagadora maioria das categorias 

profissionais já têm todas a mesma 

remuneração, ou seja, o salário mínimo. 

A USH e os sindicatos filiados dessas áreas 

entendem que esta situação não pode continuar 

e que deve ser alterada, por via negocial, este 

ano. Faremos tudo o que está ao nosso alcance 

para que assim seja e sabemos que o nosso 

principal argumento é mobilização dos 

trabalhadores. Não pretendemos nada de 

irrealista. O que queremos, porque é justo, é 
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necessário e é urgente, é travar a tendência 

que alguns querem acentuar, de ser aqui o lugar 

do Pais onde se ganha menos. Não è justo, não 

há qualquer justificação para que assim seja, 

pelo que há que lutar e trabalhar no sentido 

certo, de forma equilibrada, mas muito firme.   

Gostava de terminar com um conjunto de 

ideias força para a resolução dos problemas do 

Faial 

O Triangulo constituído pelas ilhas de S.Jorge, Pico 

e Faial, tem muitas potencialidades 

económicas, sociais e turísticas e é ridículo que 

poderes regionais combatam essa vantagem que a 

natureza deu a cada uma e a todas essas ilhas. 

Havendo melhores transportes de passageiros, 

viaturas e mercadorias, estas ilhas passam a 

constituir uma entidade mais forte, um mercado 

maior e um destino turístico excelente, que, aliás já 

é muito procurado. 

 

Defender a economia produtiva agrícola, 

nomeadamente a produção de leite e outras 

produções agrícolas, a indústria de lacticínios e as 

actividades de exportação especialmente de flores, 

plantas e outros produtos, é essencial para o 

desenvolvimento e equilíbrio social desta ilha. 
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Defender uma pesca sustentada, a actividade de 

exportação em fresco e a existência de uma 

unidade de transformação e conservação de 

pescado é também essencial, pois corresponde a 

capacidades instaladas e contribui para a 

diversificação da oferta de emprego. 

 

Defender e promover o comércio tradicional, 

gerador de emprego e, potencialmente, promotor 

de equilíbrio social e bom divulgador das nossas 

características próprias, é outra linha importante. 

 

Defender o aperfeiçoamento constante dos serviços 

de saúde sediados na ilha do Faial e, em especial, 

combater eventuais atrasos na obra do Hospital. 

 

Valorizar o sistema de ensino e formação 

profissional, dando muita atenção ao papel das 

Escolas Profissionais desta e das ilhas próximas, 

articulando no grau possível e em beneficio de todos 

as suas actividades. 

 

Defender e potenciar as capacidades culturais, 

desportivas e associativas existentes, factor de 

coesão e participação das populações que é 

indispensável. 
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Intensificar a modernização de empresas e serviços, 

com recurso a novas tecnologias, gerando emprego 

qualificado. 

 

Aumentar, de uma vez por todas, a pista do 

Aeroporto e modernizar o transporte marítimo 

no triângulo e entre todas as ilhas, resolvendo 

os entraves que limitam legitimas pretensões de 

desenvolvimento. 

 

Dar uma especialíssima atenção a todas as 

questões que se prendem com o porto da Horta, 

as suas obras de ampliação, o seu 

funcionamento, as actividades técnicas que lhe 

tem que estar adstritas, nas áreas das 

reparações, equipamentos e electrónica, a 

criação de espaços de apoio, a ampliação do 

Clube Naval e vários outros aspectos. 

 

Potencialidades existem, capacidades também. 

Haja da parte de todos o sentido da 

responsabilidade que tem que haver e o Faial 

saberá enfrentar os problemas e contribuir, 

com a singularidade e valia com que sempre o 

fez, para o desenvolvimento dos Açores 
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Firmeza e determinação é aquilo que é 

essencial para lutar por esta Terra. 

 

A crise que hoje se vive não foi criada pelos 

trabalhadores e resulta de muitos anos de sobre 

exploração e aventura, que criou muitos novos-

ricos à custa de quem trabalha com 

honestidade. 

Para ultrapassar a crise é preciso valorizar o 

trabalho e os trabalhadores; é preciso outra 

mentalidade expurgada da intenção de “ganhar 

tudo muito depressa à custa de quem trabalha”; 

é preciso, em todo o Pais e também aqui, haver 

consciência plena que o tempo do 

aproveitamento e do oportunismo tem que 

acabar. 

 

VIVA A LUTA DOS TRABALHADORES! 

VIVA O 1.º DE MAIO! 

VIVA A CGTP-IN! 

 


