
 

A reunião da Direção Distrital da USL realizou-se no dia 26 de Maio, na Casa do Alentejo, 
num momento que convoca todo o MSU a uma intensa ação, de resistência e mobilização, 
de esclarecimento e luta. 

Da análise da situação social sobressaiu o facto de que a crise não é e não será igual para 
todos. Os trabalhadores, mais uma vez, estão a ser as grandes vítimas.  

Como sempre, os sindicatos estão e estarão com os trabalhadores. A palavra de ordem é, 
pois: ir para os locais de trabalho! Levar as exigências e reivindicações da CGTP! 
Defender os trabalhadores! 

 

VALORIZAÇÃO DAS LUTAS EM CURSO  

A denúncia, reivindicação e luta levada a cabo pela CGTP-IN e os seus Sindicatos é 
fundamental e, no momento concreto que vivemos, tem sido essencial na exigência da 
protecção e saúde dos trabalhadores, na recusa de medidas lesivas da sua vida pessoal e 
profissional, na defesa dos direitos, do emprego e dos salários, na denúncia e recusa da 
exploração e de inúmeras atrocidades cometidas “à boleia” da pandemia.  

Neste sentido, a direcção saúda todas as lutas em curso destacando, pela sua importância 
e proximidade temporal: a acção de luta da FESAHT, a decorrer; a acção da FECTRANS no 
dia 28 de Maio, pela defesa e melhoria dos transportes públicos; a Greve Geral marcada 
para os CTT para 29 de Maio e 12 de Junho; a ação em defesa da Cultura, marcada pelo 
CENA/STE e outras organizações da Cultura para o dia 4 de Junho, apelando-se desde já à 
participação solidária e mobilização do movimento sindical.   

 

REUNIÃO SOBRE AÇÃO SINDICAL INTEGRADA 

A USL realizará uma reunião sobre a ação sindical Integrada durante o mês de Junho, com 
o objectivo de promover a discussão e planificação colectiva, no sentido do reforço da 
acção, sindicalização e organização sindical no distrito de Lisboa.    

 

ACÇÕES CONCELHIAS DE DENÚNCIA DA SITUAÇÃO SOCIAL – SEMANA DE 22 A 26 DE 
JUNHO 

Considerando o actual momento, a importância de acções de contacto com os 
trabalhadores, de denúncia e exigência de soluções relativas à situação social nos diversos 



concelhos do Distrito, a USL, em conjunto com as delegações e os sindicatos, realizará na 
semana de 22 a 26 de Junho acções de contacto e denúncia sobre a situação social vivida 
nos concelhos, com destaque para as áreas das delegações sindicais (Sintra, Zona de Vila 
Franca de Xira e Zona Oeste) e em Lisboa.  

 

CONFERÊNCIA DA INTERJOVEM LISBOA – 25 DE SETEMBRO  

A Direcção Distrital aprovou a data de 25 de Setembro 2020 para a realização da 
Conferência Distrital da Interjovem Lisboa. Foi também definido e calendarizado o trabalho 
preparatório para esta Conferência, apelando-se ao empenhamento de todos os sindicatos 
no sentido de que esta Conferência constitua um momento de afirmação e reforço da 
Interjovem e da ação junto dos jovens trabalhadores, essencial ao presente e futuro do 
movimento sindical.   

 

CONFERÊNCIA SINDICAL DA ZONA OESTE – OUTUBRO 

A Direção Distrital apontou a realização da Conferência Sindical da Zona Oeste para o mês 
de Outubro, em data a definir mais concretamente pelos órgãos desta estrutura. 

 

AÇÕES DE FORMAÇÃO 

A USL, em conjunto com o Departamento de Formação da CGTP e em articulação com os 
sindicatos do distrito, irá proceder à recalendarização do seu Plano de Formação. 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADE E CONTAS DA USL  

O Relatório de Actividades e Contas da USL de 2019 foi aprovado por unanimidade e será 
submetido à discussão e aprovação do Plenário Distrital de Sindicatos no dia 29 de Maio, 
às 14h30.  

 

Pela Direcção da USL  

 

O Coordenador  
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Lisboa, 27 de Maio de 2020 


