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manifestação nacional

jovens 
Os jovens 

trabalhadores
trabalhadores

sabias 
que? exigem:

Produzimos a riqueza

Queremos o que é nosso

Exigimos soluções

Somos nós que produzimos a riqueza, ela tem é 
de ser melhor distribuída. 
    
_Aumento geral dos salários em 90€;

_Salário Mínimo Nacional de 850€ a curto 
prazo;

_35 horas de trabalho semanal para todos sem 
perda de salário;

_O fim da precariedade e a garantia de que a 
um posto de trabalho permanente corresponde 
um vínculo de trabalho efectivo;

_A revogação das normas gravosas da 
legislação laboral, nomeadamente da 
caducidade dos contratos colectivos e a 
reposição do tratamento mais favorável ao 
trabalhador;

_A revogação do período experimental de 180 
dias para jovens à procura do primeiro emprego 
e desempregados de longa duração.

Contacta-nos! 
Organiza-te, sindicaliza-te, luta!

interjovem@cgtp.pt

A contratação colectiva é 
o que garante direitos como 
férias, subsídio de alimentação 
e salários, deixar caducar a 
contratação colectiva é deixar 
caducar direitos! 

A precariedade não tem de ser a 
norma e combate-se com a luta, 
como aconteceu na Fimo-Olá, na 
Science 4 You e em muitos mais locais 
de trabalho!

A luta dos trabalhadores permitiu 
reverter despedimentos, como foi 
exemplo na Bosch e na Camo!

Estar sindicalizado, participar 
em plenários e fazer greve 
são direitos consagrados na 
constituição que nenhum patrão 
pode pôr em causa! lisboa_15h

Campo das Cebolas
porto_15h
Campo 24 de Agosto



Sonae_ 158 milhões €*

EDP_ 755 milhões €* 

NOS_ 120 milhões €*
Navigator_  

Galp_ 327 milhões €* *l
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Somos trabalhadores  

e precisamos ser valorizados. 
 

Somos nós que 

produzimos esta riqueza.

1 em cada 10 
trabalhadores é pobre

A política de baixos salários esmaga-nos contra a 
subida constante do custo de vida. Não paramos 
de produzir, não deixamos de trabalhar, 
mesmo nas condições mais difíceis. Exigimos 
soluções para os nossos problemas.

Para dificultar a vida da juventude, o governo 
do PS contou sempre com PSD, CDS, IL e Chega. 

Dificultou impedindo um salário mínimo 
nacional que permitisse fazer face ao crescente 
custo de vida.

Dificultou permitindo o banco de horas 
grupal.

Dificultou criando um período 
experimental de 6 meses 
discriminatório e injusto para 
trabalhadores à procura do primeiro 
emprego.

Dificultou mantendo na lei laboral aquilo que bloqueia 
a contratação colectiva e impede o aumento geral dos 
salários, valorização das carreiras e mais direitos. 

O PS surge novamente com a “Agenda para 
o Trabalho Digno e Valorização dos Jovens” 
que, na verdade, mantém a política de baixos 
salários, não soluciona o problema dos horários 
desregulados, mantém a injustiça do período 
experimental de seis meses e não garante 
que a um posto de trabalho permanente 
corresponde um vínculo de trabalho efectivo. 

O PS promete semanas de 4 dias mas rejeita 
as 35 horas por semana sem perda de salário, 
abrindo a porta para horários concentrados, 
mais desregulação, menos tempo para nós.

171 milhões €*

Queremos ser independentes, emanciparmo-nos, mas 

com baixos salários, com o aumento das rendas, da 

água, da luz, da comida, de tudo menos do salário, 

como?

Queremos ter tempo para estar com os amigos, para o 

desporto, a cultura, para termos vida fora do trabalho 

mas com os horários desregulados por bancos de horas, 

alterações unilaterais, trabalho por turnos e noturno, 

como?

Queremos ter estabilidade na vida, fazer planos para o 

futuro e viver o presente, mas com a precariedade dos 

contratos a prazo, falsos recibos verdes, empresas de 

trabalho temporário e plataformas 

digitais, como?

Queremos viver 

a nossa vida


