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As nossas reivindicações são justas,
necessárias e possíveis de concretizar
Aumento Real dos Salários

- Aumento salarial de 50 euros, no mínimo;
- Recuperar o poder de compra perdido nos últimos anos;
- Fixar em 650 euros o salário mínimo de entrada nas empresas;
- Aumentar os salários no Sector Empresarial do Estado, bem como a respectiva progressão nas carreiras;
- Repôr o pagamento do trabalho extraordinário acabando com o abuso da imposição de trabalho gratuito.

Fim da desregulação dos horários
Redução das horas de trabalho
- Garantir 2 dias de descanso semanal consecutivos (sábado e domingo) e a consagração
dos 25 dias úteis de férias;
- Limitar o recurso à prestação do trabalho nocturno e por turnos apenas a actividades
cujo funcionamento o exige e dependa desses regimes;
- 35 horas semanais a atingir de forma progressiva, com a duração máxima de 7 horas
diárias;

Defender direitos, a contratação e
negociação colectiva
- Lutar empresa a empresa, pelos direitos
consagrados e que emanam da contratação
colectiva, que estabelece mínimos, razão
pela qual o patronato quer fazê-la caducar.
Contra isso, cá estaremos todos a lutar para
o impedir.

Contrato de trabalho efectivo para
postos de trabalho permanentes
- Todos os trabalhadores com vínculos precários,
que ocupem postos de trabalho permanentes, devem passar a contrato de trabalho efectivo.

Eliminação das
Discriminações

- Cumprimento do princípio
constitucional de “salário igual para
trabalho igual”;
- Integração no salário dos prémios;
- Cumprimento dos direitos de
igualdade e de parentalidade;
- Não aos bancos de horas, horários
concentrados e regimes de adaptação
de horários;
- Respeito pelo direito de conciliação
entre a vida profissional, familiar e
pessoal.

Queremos o aumento da produção
nacional e a valorização do
trabalho e dos trabalhadores.
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