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Arsenalistas,  
 

Durante o mês de fevereiro, a CTAA solicitou audiências aos grupos parlamentares com assento na 
Assembleia da República, tendo esta Comissão sido recebida por todos eles, permitindo expor as 
nossas preocupações com a situação atual do Estaleiro, nomeadamente:  
 

Admissão de trabalhadores - o processo de admissão dos 42 trabalhadores já tem cerca de dois 
anos, encontrando-se totalmente desadequado à realidade atual do Estaleiro. No decorrer destes 
dois anos, não só não se verificou a admissão de trabalhadores, como ainda se reduziu o número 
de efetivos do Estaleiro, indexado a diversas saídas, seja por aposentação, como por outros 
motivos. É premente a contratação de trabalhadores sem as quais estarão em causa as 
competências do Estaleiro.  
 

Descongelamento das Promoções/Progressões – a delonga da resposta no processo referente ao 
descongelamento das promoções/progressões é inaceitável, pondo em causa a vida profissional de 
cerca de 35 trabalhadores que há cerca de 1 ano aguardam por uma resposta positiva. 
Relembramos que existem em 2019 trabalhadores que já reúnem condições para progredirem.  
 

Reativação da Escola de Formação – o atual Conselho de Administração tem encetado esforços 
para que a Escola de Formação seja reativada. Todos sabemos o papel primordial desta medida, a 
qual continua a pecar por tardia. Reafirmamos a urgência da sua abertura.  
 

Investimento e Modernização do Estaleiro – o desenvolvimento de uma política de investimento 
e modernização do Estaleiro não existe. A CTAA acredita que o mesmo é crucial e foi prometido 
em 2009, aquando da transformação em sociedade anónima. 
 

Findas as diversas reuniões com os grupos parlamentares, houve um comprometimento dos 
mesmos em desenvolver ações para que as diversas questões abordadas fossem resolvidas.  
 

Também em fevereiro, o STEFFAs confrontou a Secretária de Estado da Administração e Emprego 
Público com a demora nas aprovações das admissões e promoções, durante uma reunião entre a 
Frente Comum e o Ministério das Finanças. A governante não forneceu qualquer explicação para 
esta situação, limitando-se a um vago compromisso de se «inteirar das questões». O Sindicato 
deixou bem claro que a Arsenal do Alfeite, SA vive um momento crítico da sua vida e que a 
admissão de pessoal é indispensável para evitar o seu definhamento e possibilitar a passagem de 
conhecimentos. 
 

O STEFFAs deixou ainda outra mensagem: se o Governo continuar a insistir neste autêntico 
bloqueio ao futuro do Estaleiro, terá pela frente os seus trabalhadores - que, como sempre na 
longa história do Arsenal, não deixarão de fazer a mobilização e intensificar a luta do modo 
necessário! 
 

Considerando que as matérias mencionadas anteriormente se encontram no Ministério das 
Finanças a aguardar resposta - há demasiado tempo, no nosso ponto de vista - pondo em causa o 
bom funcionamento do Estaleiro, decidiram as Estruturas Representativas dos Trabalhadores do 
Arsenal do Alfeite (CTAA e STEFFAs) concentrarem-se no dia 9 de abril em frente a esse 
Ministério, para EXIGIR a resolução das mesmas.  
 

A CTAA E O STEFFAs REAFIRMAM O SEU COMPROMISSO NA DEFESA DOS 
TRABALHADORES E DO ESTALEIRO, POR UM ARSENAL COM FUTURO! 


