
  

 

“Pás para o Enterro da Precariedade e dos Baixos Salários” 
 

MOÇÃO 
 
«Percebemos bem que é essencial que essa luta prossiga, porque não é 
possível continuar a alimentar a ilusão de que o nosso desenvolvimento se 
faz com um modelo que está morto e que tem de ser enterrado - um modelo 
de baixos salários e de precariedade laboral» - António Costa – Primeiro Ministro, 
1 Maio 2016  

 
É preciso pôr termo ao flagelo da precariedade no trabalho e dos baixos 
salários, que se expressa de varias formas e que é uma forma de 
escravatura dos tempos modernos e que conduz so aumento da exploração 
de quem trabalha. 
 
A precariedade e os baixos salários enterram-se com pás e não com 
palavras. São essas pás que aqui quisemos trazer hoje. Medidas concretas, 
que o governo pode e deve tomar, empresa a empresa, sector a sector, 
para de facto enterrar um modelo errado que fazia do empobrecimento do 
povo português o mecanismo para alimentar uma classe de parasitas 
nacionais e multinacionais. 
 
As alterações do código do trabalho e da legislação laboral sectorial, a 
destruição de serviços públicos, as privatizações, foram instrumentos 
utlizados para dar respostas aos interesses patronais, gerando um 
aumento das situações de precariedade e baixos salários nos portos, 
aeroportos, empresas públicas e privadas e que conduziu o país a um 
retrocesso social. 
 
Só a luta firme e determinada dos trabalhadores impediu o patronato de 
concretizar os seus objectivos. A ameaça de despedimentos colectivos no 
porto de Lisboa, entretanto derrotada pela luta dos, estivadores e da 
Portway, agora suspensa, inserem-se na mesma estratégia, substituir 
trabalhadores com direitos por trabalhadores sem vínculos efectivos e com 
salários baixos, tal como também é o caso do despedimento colectivo no 
Novo Banco. 
 
A pretexto da politica de austeridade proibiu-se a admissão de 
trabalhadores nas empresas do sector público, para serem substituídos por 
trabalhadores de empresas de trabalho temporário, com vínculos precários 
e baixos salários. 
 
É contra o caminho que vinha sendo seguido de aumento da exploração e 
empobrecimento que os trabalhadores que se reivindicam medidas 
concretas que invertam a actual situação, desde logo pela resolução dos 
problemas de falta de trabalhadores no sector empresarial do estado, com 
a passagem a efectivos dos trabalhadores com vínculos precários, nas sua 
variadas formas e que estão a ocupar postos de trabalho permanente. 



 

 

Impõe-se que o Estado dê o exemplo, nomeadamente com a imediata 
integração dos trabalhadores precários ou contratados a ETT nos quadros 
da EMEF e da CarrisBus.e a integração na administração central e local, 
dos trabalhadores com Contratos de Emprego e Inserção que estão a 
ocupar postos de trabalho permanente. 
 
Reclama-se uma actuação eficaz e eficiente da ACT no sentido do combate 
efectivo à precariedade e às formas ilegais de fugir à contratação colectiva 
nos diversos sectores de actividade e que sejam revogadas as normas do 
código de trabalho que incentivam estas práticas, assim como a Lei do 
Trabalho Portuário de 2013, responsável pelo agravamento de precariedade 
nos portos portugueses. 
 
Na recusa dos baixos salários, o Estado deve dar o exemplo, desde logo 
revertendo o escandaloso roubo imposto em Fevereiro na CarrisTur onde os 
trabalhadores viram os seus salários regredir de 630 para 560 Euros. 
 
Enterrar «o modelo assente nos baixos salários e na precariedade» implica 
ainda que sejam revertidas as medidas liberalizadoras da economia que 
promovem a concorrência entre a força de trabalho como mecanismo de 
pressão para reduzir salários e precarizar direitos. É preciso que o Governo 
dê sequência às decisões já tomadas na Assembleia da República para o 
Handling Aeroportuário – nomeadamente revogando o despacho nº 
14886A/2013 – e combate efeitos similares que se assistem um pouco por 
todo o sector, desde os trabalhadores do táxi aos APA's.   
 
Sauda-se que as empresas tenham, na última semana, cumprido o 
compromisso do primeiro-ministro de retirar a denúncia da contratação 
colectiva no Metropolitano de Lisboa, Carris, Transtejo e Soflusa. É preciso 
dinamizar a contratação colectiva, como um instrumento necessário para a 
harmonização no progresso social, revogando todas as normas legislativas 
que, impõem constrangimento à negociação, incluídas no Orçamento de 
Estado, no Código do Trabalho e no decreto lei 133/2013. 
 
Os representantes dos trabalhadores, presentes na iniciativa “pás para 
enterrar os baixos salários e a precariedade” assumem o compromisso de, 
a partir das empresas e dos locais de trabalho, dinamizarem a mobilização 
e luta contra este flagelo social, apelando aos trabalhadores para a sua 
participação na manifestação de 16 de Junho, às 18 horas no Cais do Sodré. 
 
Dinamizar as acções no âmbito da campanha da CGTP-IN contra a 
precariedade, aprovada no XIII congresso, com a multiplicação de acções de 
denúncia e de luta contra o trabalho sem direitos e pelo desenvolvimento da 
negociação colectiva, para que, desse modo se melhorem as condições de 
vida e de trabalho. 
 
Lisboa, 2 Junho 2016 
 


