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Não bastam intenções, são precisas soluções 

GOVERNO TEM QUE CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEI 
 
«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 várias maneiras e que é uma forma de 
escravatura dos tempos modernos e que conduz ao aumento da exploração 
de quem trabalha. 
 
Foi isto que reivindicámos do Primeiro Ministro, na iniciativa “Pás para 
enterrar a precariedade”, em 2 de Julho de 2016, mas até ao momento 
medidas concretas não se viram, apenas discursos e propaganda. 
 
Não só não se vislumbram soluções, como nalguns casos a situação piorou. 
Há casos de trabalhadores que já mudaram duas vezes de empresas de 
trabalho temporário, para estarem a laborar na mesma empresa e, com 
isto, o governo dá sinais para o sector privado de que a precariedade deve 
ser incentivada. 
 
A pretexto da política 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. Nas empresas públicas a contratação de 
trabalhadores via ETPs (Empresas de Trabalho Temporário) passou a ser 
normal, apesar de ilegal. 
 
Com a privatizações dos CTT e empresas de telecomunicações 
aumentaram as situações de precariedade laboral. Nos chamados “Call-
Centers” essa é situação que querem que seja natural, apesar de ilegal. A 
realidade nas empresas que desenvolvem actividade nos aeroportos não 
foge à regra. Nas empresas de transporte rodoviário a realidade é a da 
reprodução dos contratados a prazo com aplicação de regras de trabalho 
à margem da contratação colectiva e da Lei. 
 
 O direito ao posto de trabalho efectivo passou a ficar subalternizado aos 
interesses do lucro dos grupos económicos e financeiros. 
 
Acresce que deparamos depois com uma postura do Ministério das 
Finanças que bloqueia as soluções de admissão de trabalhadores e de tudo 
o que diga respeito à aplicação de direitos dos trabalhadores. 
 
A precariedade e os baixos salários enterram-se com medidas concretas, 
que o governo pode e deve tomar, empresa a empresa, sector a sector, 
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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. 
 
Combater a precariedade passa pelo governo cumprir a lei nas empresas 
públicas e fazer com que, nas empresas privadas, a lei seja respeitada, 
com a passagem a efectivos de todos os trabalhadores que ocupam postos 
de trabalho permanentes. 
 
Impõe-se que o Estado dê o exemplo, nomeadamente com a imediata 
integração dos trabalhadores precários ou contratados a ETTS nos 
quadros da EMEF, CarrisBus e da CarrisTur, da SOFLUSA e da Transtejo 
e a contratação dos trabalhadores necessários para que as empresas 
possam garantir um serviço público de qualidade. 
  
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 como acontece em empresas do grupo 
Barraqueiro, Vimeca, Scotturb, CTT, empresas de telecomunicações, 
Aeroportos, “Call-Centers”, etc. 
 
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. 
 
É preciso que o Governo não bloqueie mais a publicação dos acordos de 
revisão dos AE’s da Transtejo e Soflusa. 
 
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 e combata efeitos similares que se assistem um 
pouco por todo o sector, desde os trabalhadores do táxi aos APA's 
(assistentes de portos e aeroportos). 
 
Porque algumas destas reivindicações estão dependentes da assinatura 
do Ministro das Finanças, o que não aconteceu até hoje, entregamos uma 
caneta para que esse acto não seja mais adiado e haja, assim, um 
contributo para a resolução de muitos problemas. 
 
Porque não obtivemos respostas aos diversos documentos entregues na 
presidência do Governo, admitimos que Sr. Primeiro Ministro não tenha 
tempo para os ler todos, porque os problemas são muitos, entregamos um 
CD e assim pode, mesmo nas suas muitas deslocações, ouvir aquilo que os 
trabalhadores reclamam do governo. 
 
Lisboa, 4 de Abril de 2017 


