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VAMOS ESTAR EM LUTA!

Não parámos a nossa intervenção em defesa da melhoria dos salários e cumprimento dos acordos firmados. Não 
acordámos aumentos zero para este ano, nem para o futuro, pelo que, desde já, repudiamos a comunicação da 
administração da IP e do Governo, de que, “aumentos salariais, só quando a situação económica/financeira 
do País o permita”.

A comunicação social noticiou esta semana que, a administração da IP 
afirmou que em 2021 a empresa volta aos resultados positivos, que 
serão também certamente à custa da desvalorização dos salários.

ACT PARA TODOS OS TRABALHADORES – Continuamos a lutar para que o ACT seja aplicado, na totalidade, a 
todos os trabalhadores sem excepção e sem perda de direitos adquiridos.

Este é o argumento que há dezenas de anos é invocado por administrações e Governos para justificarem as suas 
propostas de desvalorização dos salários.

REDUÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO – Mantém-se actual a 
reivindicação da redução progressiva dos horários de trabalho. Nos 
países onde isto acontece comprova-se que aumenta a produtividade do trabalho.

OS ACORDOS SÃO PARA CUMPRIR - Reivindicamos o cumprimento do 
ACT, nomeadamente aquilo que quando se diz que, as matérias 
remuneratórias devem ser revistas todos os anos, para vigorarem a 
partir de 1 de Janeiro. e A revisão impõe novos valores e não o que se 
está a passar, já vigoram há dois anos e, pela posição da 
administração/governo são para se manterem “ad eternun”.

No dia 3 de Dezembro, a partir das 11 horas, dirigentes, delegados, activistas sindicais e os trabalhadores que 
desejem participar, vão estar em frente ao Ministério do Trabalho, em Lisboa, a dar voz às justas reivindicações 

dos trabalhadores.

Por outro lado, as evoluções tecnológicas têm que ser colocadas ao serviço dos trabalhadores, contribuindo 
assim para uma maior conciliação entre a vida profissional e vida familiar,

A administração/governo fala em diálogo, mas para isso é preciso que ouça estas organizações, discuta com elas 
os problemas e procure resolvê-los e não como faz frequentemente, que é “empurrar os problemas com a 
barriga”.

Para além dos salários e da negociação colectiva, há outros problemas para resolver, que fazem parte das 
reivindicações destas organizações sindicais, mas nem esses a administração/governo os discutem.

Este plenário respeitará todas as normas de 
segu rança  de te rm inadas  pe la  DGS,  com 
distanciamento físico, com produtos de desinfecção e 
os participantes terão que usar máscara.

Esta é a luta de todos os trabalhadores e das 
organizações que não abdicam de lutar pela 
d e f e s a  d o s  i n t e r e s s e s  d e  c l a s s e  d o s 
trabalhadores. n

prosseguir a luta pela valorização do trabalho e dos trabalhadores

PLENÁRIO - 3 DEZEMBRO 2020 - 11 HORAS
EM FRENTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - LISBOA

as mesmas reivindicações
a mesma LUTA!
Unidos Somos

mais fortes
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