
POR MELHORES ,.. 
CONDIÇOES DE 
VIDA E DE 
TRABALHO 
~ A SITUAÇÃO económica e social do país, 

continua marcada pelas consequências de décadas 

de política de direita, particularmente agravadas 

com o Programa de Agressão subscrito e aplicado 

pelo governo do PSD e CDS. 

~ OS INDICADORES económicos e sociais 

registados no país, designadamente o crescimento 

do Produto Interno Bruto e a queda do desemprego, 

reflectem os efeitos da luta dos trabalhadores e da 

alteração da relação de forças na Assembleia da 

República, o impacto da reposição de rendimentos 

que estimulou o consumo e o mercado interno. 

~ MAS PORTUGAL continua a padecer de profundos 

problemas estruturais porque a política de direita 

agravou dependências, destruiu capacidade 

produtiva, enfraqueceu estruturas e serviços do 

Estado e fragilizou o país em múltiplos aspectos. 

~ É PRECISO pôr fim à subordinação às imposições 

e constrangimentos do euro, da União Europeia, do 

FMI e da OCDE, renegociar a divida que é 

insustentável e pôr fim à obsessão pela redução do 

défice, para aumentar o investimento público, 

reforçar e melhorar os serviços públicos! 

PELOS DIREITOS 

É preciso aumentar 
os salários, 
pensões de 

reforma e os 
apoios sociais e 

revogar as normas 
gravosas da 

legislação laboral. 
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A RIQUEZA, TEM 
DIREITO A UMA 
VIDA DIGNA! 
O mundo do trabalho continua 

marcado por graves problemas e 

profundas injustiças, 

prosseguindo-se uma política de 

baixos salários, de enorme 

precariedade laboral, de horários 

desregulados, desrespeito pelo 

direito de contratação colectiva, 

em que a caducidade assume 

papel decisivo, repressão, 

violação dos direitos e 

discriminações de todo o tipo. 



, 
E PRECISO RESPEITAR 
os TRABALHADORES E OS SEUS DIREITOS! 
~ TEMOS DE DAR TODA A FORÇA à 
acção e à luta reivindicativa, nos locais 
de trabalho, empresas e serviços, 
exigir o aumento dos salários para 
todos os trabalhadores do sector 
privado, do sector empresarial do 
Estado e da Administração Pública! 

~ TEMOS DE LUTAR contra a 
precariedade, para que todos os 
trabalhadores que ocupem postos de 
trabalho permanentes, tenham 
contratos de trabalho com vínculo 
efectivo! 

~ TEMOS DE LUTAR pelas 35 horas 
para todos e rejeitar adaptabilidades, 
bancos de horas, horários 
concentrados, que servem apenas os 
interesses do patrão e dão cabo da 
vida dos trabalhadores e das suas 
famnias! 

~ TEMOS DE LUTAR para que o 
trabalho em laboração contínua, por 
turnos e nocturno seja justificado, 
fundamentado e devidamente 
remunerado! 

~ TEMOS DE LUTAR pela conciliação 
entre o trabalho e a vida pessoal e 
familiar de cada trabalhador, e 
garantir 2 dias de descanso semanal 
consecutivos ao sábado e domingo. 

~ TEMOS DE LUTAR pelo direito 
de negociação colectiva e exigir o 
cumprimento dos direitos inscritos 
nos contratos colectivos. 

~ TEMOS DE LUTAR pela revogação 
das normas gravosas da legislação 
laboral, designadamente da 
caducidade das convenções 
colectivas e exigir a reintrodução do 
princípio do tratamento mais 
favorável ao trabalhador! 

~ TEMOS DE LUTAR contra a 
repressão e a violação dos direitos de 
organização e intervenção sindical, 
incluindo o direito à greve, contra 
todo o tipo de discriminações e falta 
de respeito pelos trabalhadores e os 
seus direitos. 

o É TEMPO DE TERMOS 
MAIS E MELHORES SERViÇOS 
PÚBLICOS! 

O ÉTEMPO DE DISTRIBUIR 
COM JUSTiÇA A RIQUEZA QUE 
PRODUZIMOS! 

.. 
TODOS A -MANIFESTAÇAO 
NACIONAL 
DIA 9 DE JUNHO 
EM LISBOA 
15HOO NO 
CAMPO 
PEQUENO 

,; 

ETEMPO DE 
VALORIZAR OS 
TRABALHADORES 
E RESPEITAR OS 
SEUS DIREITOS! 


