
AOS TRABALHADORES DO IMT,IP

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
E TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

SÃO FRUTO DA FALTA DE PESSOAL NO IMT

A decisão do Conselho Directivo do IMT de proceder ao alargamento do horário de funcionamento dos
serviços  de  atendimento  ao  público  e  de  recorrer  ao  trabalho  extraordinário,  é  o  resultado  da
progressiva  redução de  pessoal,  designadamente,  de  assistentes  técnicos,  que  faz  com que  tarefas
normais do Instituto sofram atrasos, como sejam o da passagem de cartas de condução.

Trata-se de uma situação inaceitável esta a de o Instituto da Mobilidade e dos Transportes ser alvo de um
processo de degradação progressiva, de responsabilidade de sucessivos governos do PS e do PSD/CDS e que
parece não estar concluído, a avaliar pelo facto de decorridos mais de dois anos, o IMT,IP continuar sem
estatutos aprovados, sujeito a uma permanente situação de instabilidade quanto ao seu futuro.

Entretanto,  são  os  trabalhadores  e  os  utentes,  as  principais  vítimas  deste  ataque  ao  serviço  público.  Os
trabalhadores,  porque são sujeitos a ritmos de trabalho e a  pressões que conduzem à degradação das suas
condições de trabalho. Os utentes, porque vêem degradada a qualidade dos serviços que lhes são prestados.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que reuniu no passado
dia  14  de  Abril,  com dois  representantes  do  Conselho  Directivo  (significativamente,  não  esteve  presente
nenhum membro do orgão dirigente!), transmitiu ser inaceitável que tenham sido introduzidas alterações, ainda
que temporárias(?), nos horários de atendimento ao público e que se passe a recorrer ao trabalho extraordinário
de uma forma tão significativa, sem que as estruturas sindicais tenham sido ouvidas previamente, violando
expressamente a lei sobre a matéria.

Os representantes do Conselho Directivo do IMT,IP, tentaram escudar-se numa alegada consulta de delegados
sindicais, cuja expressão não se conhece, reconhecendo ainda assim que deveriam ter sido ouvidas as estruturas
sindicais. 

Quanto às alterações verificadas que dizem poder ter o seu termo em dois ou três meses, justificaram-nas, não
com a falta de pessoal, mas com problemas informáticos, resultantes  da antiguidade do equipamento.

Na nossa opinião, enquanto se mantiver este processo de destruição dos serviços públicos, pela via da falta de
investimento e de destruição de postos de trabalho, situações como a dos atrasos registados na passagem das
cartas de condução, irão continuar a manter-se, pelo que é preciso pôr cobro a esta política, exigindo trabalho
com direitos e uma Administração Pública ao serviço do Povo e do País.
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