
Ü O aumento intercalar dos 
salários, na diferença entre as 
actualizações, ou propostas nas 
empresas e a inação vericada 
em 2022;

Ü A valorização dos salários em 
2023, com o aumento de 10%, 
garantindo-se 100� por 
trabalhador;

Ü A redução do horário de trabalho 
para as 35 horas e o m da 
desregulação dos horários;

Ü A redução da idade legal de 
reforma;

Ü Um serviço público de 
transportes e comunicações, 
assente em fortes empresas 
públicas, que sirva o País e os 
portugueses;

Ü Melhores condições de trabalho.

Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em: www.fectrans.pt
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Tudo aumenta, menos os salários

Todos os dias os trabalhadores são confrontados 
com um aumento brutal dos preços e bens de 
serviço, sem que os salários acompanhem esse 
aumento.

Cada vez sobra mais mês! O salário começa a 
ser pouco para pagar os produtos alimentares, as 
despesas com combustíveis e energia, as 
despesas escolares, os custos com habitação.

Os trabalhadores têm direito a uma vida digna, 
que só se consegue com salários justos.

Está na mão de cada um contribuir para que se 
valorize o trabalho e os trabalhadores. Com a 
participação de cada um na luta de todos, é 
possível! Sem luta nada se consegue.

Por isso, dia 15 de Outubro, sábado, em Lisboa 
e Porto, participa nas manifestações da CGTP-
IN e vem para a rua, lutar por mais salário e 
melhores condições de vida e trabalho

15 de Outubro - Sábado



É PRECISO REDUZIR 
O TEMPO DE TRABALHO

Os governos e patronato têm apostado, a partir 
dos baixos salários, no recurso a trabalhar 
extraordinário, de forma a compensar a redução de 
trabalhadores.

Com baixos salários e para aumentar os 
rendimentos, muitos trabalhadores passaram a ter jornadas 

de 10, 12, 14 e mais horas por dias e redução dos dias de 
descanso semanal.

É a conciliação da vida prossional e familiar que é posta em causa e esta situação tem 
impacto negativo da saúde dos trabalhadores, 
p a r a  a l é m  d o s  d e c o r r e n t e s  d a s 
características da organização do trabalho no 
sector dos transportes e comunicações.

Temos que dar força à reivindicação da 
redução do horário de trabalho para 35 
horas semanais/7 diárias e da redução da 
idade de reforma!

Reduzir os horários é, também, aumentar o 
rendimento dos trabalhadores. Com menos 
horas o valor do preço hora aumenta!

SALÁRIOS A DESVALORIZAR
O brutal aumento da inflação, impõe que haja o aumento 
real dos salários, que não só reponha o poder de compra 
perdido, mas valorize as profissões.

Em consequência da inflação, os salários valem agora 
menos que no início do ano. Tendo em conta a inflação do 
mês de Setembro, 9,2%, um salário que em Janeiro era de 
900€, vale hoje menos 82,8€, pelo que se torna imperioso 
a reivindicação de um aumento intercalar dos salários, 
que reponha a diferença entre os valores aplicados este 
ano e a inflação verificada.

Ao longo dos anos, os salários nas empresas públicas e 
privadas, devido ao bloqueio da negociação colectiva, 
devido às actualizações abaixo da inflação, ou pelo facto de 
não terem acompanhado o aumento do SMN – Salário 
Mínimo Nacional, os salários têm sido desvalorizados, pelo 
que urge inverter esta tendências.

Assim, tendo a conta a inflação verificada e as perspectivas 
do próximo ano, a FECTRANS assumiu os referenciais 
aprovados pela CGTP-IN de 10% de aumento dos 
salários, garantindo-se no mínimo 100€ por 
trabalhador.

A valorização dos salários, não nos irá ser dada. Há que 
lutar por ela e dia 15 de Outubro, podes fazê-lo 
participando nas manifestações de Lisboa e Porto.
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