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“Acto ou efeito de 
aprovar; con!irmação, 
consentimento”, mas 
também “voto com que se 
aprova numa assembleia 
deliberativa”. “Aprovação” de 
um orçamento, por exemplo. 
Como a que aconteceu na 
terça-feira, na votação da 
proposta do Orçamento 
do Estado para 2013. Foi 
aprovada com os votos a 
favor da maioria parlamentar 
PSD"CDS e com os votos 

contra do PS, PCP, BE, Os 
Verdes e do deputado do 
CDS eleito pela Madeira. 
Alguns dos deputados 
terão votado a favor, mas 
contrariados, disseram 
vários comentadores ao 
longo da semana. Mas o 
resultado é que conta, 
argumentaram outros. Os 
dicionários também registam 
como sinónimos: “louvor”; 
“consentimento”; “assenso”; 
“beneplácito”. E dão alguns 

exemplos: “A sua atitude teve 
a aprovação de todos”; “saiu 
sem a aprovação da mãe” 
ou “o examinando obteve 
aprovação no exame”. Como 
nas sucessivas avaliações 
da troika, de que muito se 
orgulha o Governo.
“Aprovar” signi!ica “achar 
bom ou bem”, “rati!icar” ou 
“dar como apto (depois de 
exame ou concurso)”. 
Por aprovar está ainda 
a proposta de lei na 

generalidade para os 
estivadores, que esta semana 
se manifestaram contra “a 
nova lei do trabalho portuário, 
que consideram que os 
coloca num regime igual ao 
que vigorava antes do 25 de 
Abril”. O substantivo feminino 
“aprovação” também quer 
dizer “aplauso”. O que a 
oposição faria se o Presidente 
da República vetasse o 
Orçamento para 2013. Rita 
Pimenta
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CONSENTIMENTO, 
LOUVOR, APLAUSO

IM
AG

EM
PA

LA
VR

A

ESTIVADORES Q
uando falamos de estivadores, há dois re-
tratos óbvios. O que eles fazem de si pró-
prios e o que todos nós, que não trabalha-
mos nos portos, fazemos quando olhamos 
para eles. O auto-retrato é comovente.

Os estivadores apresentam-se como 
“pais de família”, homens que “adoram” o traba-
lho, que fazem muitas horas extraordinárias “por 
imposição dos patrões”, que ganham pouco mais 
de mil euros e que gostam de lançar petardos (co-
mo esta fotografi a da manifestação de quinta-feira, 
em Lisboa, mostra) mas não pedras à polícia.

Perante isto, o que dizer? Pode-se começar pelo 
óbvio — uma vez mais —, e dizer que ser-se pai de 
família é garantia de pouca coisa (não é sequer 
garantia de fertilidade), e que há milhões de pais 
de família em Portugal. A seguir, dizer que não 
é verdade que as horas extra acontecem por im-
posição dos patrões, até porque são fi ctícias. Há 
dias, o Governo disse que há casos de estivado-
res que recebem 2000 horas extraordinárias por 
ano. Basta fazer contas. 2000 horas extra signifi ca 
trabalhar entre as 9h e a uma da manhã todos os 
dias, excepto aos sábados e domingos. Como é que 
chegam a estes números incríveis? Simples. Alguns 
contratos colectivos de trabalho asseguram que os 
estivadores ganhem um segundo turno completo 
desde que trabalhem duas horas além das oito pre-
vistas. A lei portuguesa prevê um máximo de 200 
horas extra por ano. Mas imaginemos que sim, que 

alguns patrões gananciosos e desumanos exigiam 
que um estivador trabalhasse 17 horas todos os 
dias durante todo o ano. Porque não deixam os 
estivadores que outros homens façam o segundo 
turno, justamente para que possam ser bons pais 
de família?

Este ano, os estivadores fi zeram 14 greves e para-
ram 295 dias. Homens corajosos ou homens preo-
cupados em perder uma complexa e estranhíssima 
caixa preciosa cheia de privilégios? Há meses que 
vivem dos fundos de greve, para o qual descontam 
4,5% do seu salário. Porquê este dízimo? Os mais 
cínicos dirão: porque podem. No porto de Setúbal, 
por exemplo, a média dos salários dos estivadores 
é de 4200 euros mensais. Nada mau para quem 
controla gruas e movimenta contentores, o que 
não será mais complexo do que controlar gruas 
na construção de um arranha-céus. E faltam as pe-
dras. Há duas semanas, todos vimos como alguns 
estivadores se revelaram metódicos atiradores de 
pedras da calçada. Como vimos como destruíram 
carros e edifícios em Bruxelas e Estrasburgo quan-
do a União Europeia quis abrir a sua valiosa caixa 
de jóias.

Há ainda um terceiro retrato possível. O que 
os patrões fazem dos estivadores. Mas esse não 
o conhecemos. Os administradores e operadores 
portuários não falam. Para quê acicatar os estiva-
dores se a troika — por uma vez bem — impôs uma 
mudança da lei? Bárbara Reis
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