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a participação de cada um

NA LUTA DE TODOS

A FECTRANS e os seus Sindicatos participam
nas diversas iniciativas de luta, que se realizam
em todos os distritos e regiões do País, apelando
à mobilização dos trabalhadores do sector em
torno das reivindicações importantes para o sec-
tor.

Dia 26 de Setembro a CGTP-IN mobiliza os traba-
lhadores para trazerem à rua as suas reivindica-
ções, as lutas que se travam nas empresas e loca-
is de trabalho, dos trabalhadores dos sectores
público e privado, fazendo convergir a exigência
da valorização do trabalho e dos trabalhado-
res, como factor determinante para as condi-
ções de vida e de trabalho e para o futuro do
País!

VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS E DAS
PROFISSÕES - O actual estado de pan-
demia veio demonstrar a importância
da valorização dos salários dos tra-
balhadores e só com a valorização
dos mesmos se criam as condições
para a dinamização da economia.

A CGTP-IN defende um aumento de
90€ por trabalhador e o aumento do
salário mínimo para 850€.

Impõe-se a valorização dos salários e
será com a luta que se conseguirá

Hoje milhares de trabalhadores estão
com salários reduzidos por via do
“lay-off”, outros estiveram 10 anos
sem aumentos de salários que origi-
nou a sua desvalorização que ainda se
mantém.

Muitos trabalhadores não têm con-
tratação colectiva, sendo-lhes aplica-
do o salário mínimo e em muitas
empresas a negociação colectiva
marca passo.

Dia 26 participa nas manifestações

REDUZIR E REGULAMENTAR OS HORÁRIOS DE
TRABALHO - Reduzir dos horários de trabalho e a

defesa de uma maior conciliação com a vida
particular dos trabalhadores é uma reivindicação
que se impõe dinamizar.

Em várias empresas e sectores de actividade,
apesar da �xação de um horário máximo diário e
semanal, a realidade no entanto é de períodos de
trabalho superiores, devido ao recurso sistemático
ao trabalho extraordinário a que os trabalhadores
se submetem para ver aumentado o seu
rendimento, porque o seu salário base é muito
baixo.

35 horas semanais / 7 horas diárias sem redução
de horário é a reivindicação porque lutamos. Na
defesa da mesma, participa nas manifestações
de dia 26.



� 14h30 - Cais Sodré – Setúbal

Braga - 15h | Concentração na Arcada

Beja - 10h | Concentração Museu Reg. Beja

� 14h30 - Rossio – Lisboa

Faro - 10h30 | Concentração Mercado
Municipal de Faro

Dia 26 de Setembro

Lisboa - Duas pré-concentrações | e
manifestação para o Terreiro do Paço

Setúbal - 15h | Concentração Praça do Brasil
e Manifestação até Av. Luísa Todi

Porto - 15h | Concentração Campo 24 Agosto
e Manifestação até Avenida dos Aliados

LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO/MANIFESTAÇÕES

Covilhã - 16h | Concentração junto ao tribunal

Castelo Branco - 16h | Concentração junto ao
tribunal

Aveiro - 15h | concentração Largo Estação e
Manifestação até Rossio

Évora - 10h30 | Concentração Teatro Garcia
Resende e Manifestação até Largo 1º Maio

9h30 | Concentração de sindicatos de
trabalhadores de outros sectores – frente à
ACT e Manifestação até Praça 8 de Maio

Santarém – 15h |Concentração Praça da
República

Portalegre - 11h | Concentração Centro
Comercial Fontadeira

Madeira (25 Setembro) - 15h | Tribuna
Sindical em frente à Assembleia Legislativa

Viseu (25 Setembro) - 16h | Concentração no
Largo Sta. Cristina (junto à Seg.Social) e
Desfile para o Rossio

Leiria - 15h |Concentração Largo do Papa

Vila Real - 15h | Concentração Praça do
Município

Coimbra - 9h | Concentração dos
trabalhadores da TRANSDEV em frente à
estação rodoviária

Viana do Castelo - 10h | Concentração na
Praça da Liberdade e Desfile em cordão
humano até Coreto no Jardim Marginal

Guarda - 11h | Concentração na Alameda de
Santo André e Cordão humano até a Igreja da
Misericórdia

DEFENDER OS POSTOS DE TRABALHO E COMBATER
A PRECARIEDADE - Com o desencadear da situação
de pandemia, muitas empresas privadas optaram
por despedir trabalhadores com vínculos precários
logo como primeira medida, depois recorreram aos
dinheiros da Segurança Social (dinheiro dos
trabalhadores), mas continuam a despedir os
trabalhadores que não são efectivos, embora
estejam a ocupar postos de trabalho permanentes.

A transformação em curso no sector rodoviário de
passagei ros já demonstrou que são os
trabalhadores que terão que lutar para obrigar os
patrões a cumprirem a contratação colectiva e a
legislação e assim a garantirem os seus postos de
trabalho.

REDUÇÃO DA IDADE LEGAL DE REFORMA - Lutamos
p a r a q u e n o s e c t o r d e t r a n s p o r t e s e
comunicações, tendo em conta as características
especificas do tipo de actividade e organização do
tempo de trabalho, haja uma legislação com um
regime próprio de idade legal de reforma, para a
qual propomos 55 anos.

Apesar de aguardar a discussão pelos
deputados, é necessário continuar a lutar por
esta reivindicação justa para os trabalhadores
do sector.

Continuamos a assistir que a admissão de
trabalhadores em muitas empresas, incluindo as
públicas, a admissão de trabalhadores está a ser
feita com vínculos precários, mesmo que seja para
ocuparem postos de trabalho permanentes.

Esta reivindicação está neste momento na
Assembleia da República, na forma de petição,
qua aguarda discussão no plenário.

PARTICIPA NAS MANIFESTAÇÕES

DEFENDER O SERVIÇO PÚBLICO - A destruição dos
serviços públicos tem um efeito bastante negativo
para o País e para os trabalhadores.

� Renacionalizar os CTT e os aeroportos;
� Criar uma forte empresa pública no sector

rodoviário de passageiros;
� Políticas para o sector do mar e portos que

garantam a defesa dos interesses do País.

NA DEFESA DOS INTERESSES DE CLASSE
DE QUEM TRABALHA

Hoje há um pior serviço público de transportes e
comunicações, tendo em conta que, com a sua
privatização ou intenção de privatização, a sua
gestão passou a ter como finalidade a obtenção de
lucros para privados e por isso urge;

� Unificar o sector ferroviário;


