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Duas medidas graves da CMA:
Tenta condicionar plenários

Festa do Avante! A Festa de Abril!
Compra já a tua EP e poupa 11 euros
Contacta um comunista no teu local de trabalho ou dirige-te a um 
Centro de Trabalho do PCP.

O Despacho 02/GVRM/2015 sobre a participação dos trabalhadores 
da CMA em plenários e prévio registo pontométrico, merece o repú-
dio dos trabalhadores:
Sabe-se que muitos trabalhadores têm como local de trabalho pos-
tos distantes dos locais onde habitualmente se realizam os plenári-
os e a imposição do prévio registo pontométrico no respectivo local 
de trabalho, tem por objetivo apenas impedir o acesso dos traba-
lhadores aos referidos plenários e às discussões que lhes dizem 
respeito.
Assim, impõe-se a imediata revogação do despacho! Deve ser esta 
a reivindicação dos trabalhadores da CMA.
Fica claro que se a CMA não quisesse afrontar os trabalhadores, 
poderia ter criado as condições para que o registo pontométrico 
fosse feito nos locais dos plenários.

Álcool e drogas no local de trabalho
O alcoolismo é um flagelo social, classificado como doença pela 
OMS, a qual tem graves repercussões na vida pessoal e profissio-
nal de pessoas com este problema.
É normal e desejável que a CMA, atenta à saúde e bem-estar dos 
trabalhadores, aos níveis de produtividade e eventuais acidentes de 
trabalho procure adotar medidas que visem minimizar o impacto 
negativo de situações ligadas ao alcoolismo. 
Vem isto a propósito do despacho 01/GVRM/2015 – “Consumo de 
bebidas alcoólicas”, o qual é um meio que apela apenas à denúncia 
de eventuais casos, sem que haja uma preocupação visível de 
apostar na prevenção e reabilitação que se sabe, serem os únicos 
meios aptos a atenuar o problema.
Melhor faria a CMA se envidasse esforços no sentido de criar uma 
equipa multidisciplinar médica (medicina do trabalho, medicina in-
terna, psiquiatria, psicologia e equipas de enfermagem, entre ou-
tras) com competências no apoio a funcionários que eventualmente 
estejam nesta condição.
O diagnóstico das situações e casos, que são sempre diferentes, 
deve ser aferido por profissionais com legitimidade e competência 
nesta área (caso do médico de medicina do trabalho) e todo o pro-
cesso deve ser conduzido segundo critérios rigorosos de confiden-
cialidade médico/doente e jamais podendo ficar ao critério empírico 
de um superior hierárquico ou colega de trabalho.
Só assim haverá uma verdadeira salvaguarda dos direitos de per-
sonalidade e uma verdadeira aposta na reabilitação para a vida ati-
va de todos aqueles que se encontram a viver o drama do alcoolis-
mo. 
E tudo isto porque sendo o alcoolismo uma doença, carece logica-
mente de um diagnóstico feito por um profissional.



Avenida da República, nº 20 – 2º dto. 2700-710 Amadora
Telef. 214941162 – 919276188 – amadora@dorl.pcp.pt

OJECTIVOS ESSENCIAIS
● Afirmar um Portugal livre e soberano
● Assegurar a construção de um País desenvolvido e 

solidário
● Assumpção de um Estado ao serviço do povo
● Assegurar um País coeso e equilibrado
● Afirmação de um Portugal livre e democrático

EIXOS ESSENCIAIS
Um programa patriótico e de esquerda capaz de dar 
solução aos problemas do País
Uma política económica ao serviço dos trabalhadores e 
do povo, baseada no crescimento económico, no 
desenvolvimento da produção nacional e no pleno 
emprego.
Valorização do trabalho e dos trabalhadores, objecto e 
condição do desenvolvimento e do progresso social.
Asseguar o bem estar dos portugueses com mais saúde 
e protecção social.
Inscrever a educação, a cultura e a investigação na 
construção do futuro.
Respeitar a Constituição da República Portuguesa, na 
defesa e valorização do regime democrático, na garantia 
dos direitos dos cidadãos e de uma justiça democrática.
Soberania e a cooperação como elementos centrais da 
afirmação de um Portugal justo e desenvolvido numa 
Europa de países iguais em direitos e num mundo de 
paz.

Lê e divulga o

Todas as quintas-feiras 
as lutas dos 
trabalhadores no país e 
no mundo

A Força do Povo
soluções para um Portugal com futuro
Programa eleitoral do PCP:

FICHA PARA                          Nome______________________________________________________
CONTACTO                            
Se pretendes aderir ou colaborar         Morada____________________________________________________
com o PCP preenche os seguintes 
dados e entrega a quem está a            Telefone_________________ E-Mail___________________________   
distribuir!                                                         

AGENDA:

30 de Junho
Almoço Mensal da 
Célula dos 
Trabalhadores 
Comunistas da CMA
12h30, Centro de 
Trabalho do PCP 
Amadora 

Inscrições: 919276188

2 de Julho
Desfile CDU contra 
as privatizações dos 
transportes públicos
18h00h, Largo do 
Chiado, Lisboa

7 de Julho
Apresentação do 
Programa Eleitoral 
do PCP
17.30h, Hotel 
Corinthia, Lisboa

25 de Julho,
Jornada de Trabalho 
da célula da CMA
Construção voluntária 
e militante da Festa do 
Avante! 
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