
CARTA REIVINDICATIVA DOS TRABALHADORES DOS SECTORES DE ACTIVIDADE DA
FIEQUIMETAL

Efectivar a Igualdade - Emprego de Qualidade

Os  trabalhadores/as  e  activistas  sindicais  dos  sectores  de  actividade  da  Fiequimetal  –  indústria
transformadora,  energia  e  actividades  do  ambiente  –,  reunidos  no  Encontro  Nacional  “Juventude  e
Igualdade”, realizado no dia 10 de Outubro de 2019 na Casa Sindical do Porto, analisaram a situação laboral
e social,  designadamente sobre o emprego,  salários, direitos  e  as discriminações em particular  as que
atingem as mulheres trabalhadoras. 

Os participantes no encontro Reivindicam do Patronato e do Governo melhores condições de vida, a
valorização do trabalho e dos trabalhadores e decidem continuar a luta:

 Por um aumento do salário em janeiro de 2020, de um valor nunca inferior a 90 euros para cada
trabalhador;

 Pela fixação de um salário de admissão no sector nunca inferior a 850€;

 Pela negociação colectiva enquanto factor positivo na promoção e fixação dos direitos;

 Pelo fim de todo e qualquer tipo de discriminação, fazendo cumprir o princípio de salário igual para
trabalho igual ou de igual valor;

 Pela integração no salário de todos os prémios pagos com carácter regular;

 Pela redução progressiva do horário de trabalho para as 35h semanais e por horários que permitam
a conciliação entre a vida profissional e familiar;

 Garantir 2 dias de descanso semanal consecutivos (sábado e domingo em geral) e a consagração de
no mínimo 25 dias de férias;

 Pelo fim dos bancos de horas, dos horários concentrados e outras formas de adaptabilidade, pelo
fim da laboração continua, em sectores não prioritários;

 Pela aplicação dos direitos de igualdade e parentalidade;

 Pelo pagamento de 100% da remuneração em todas as licenças parentais;

 Pela compatibilização dos horários e das férias dos pais no acompanhamento dos filhos menores e
nas pausas escolares;

 Pela criação e reforço de infraestruturas sociais de apoio públicas, de qualidade e gratuitos. 

 Pela dispensa da trabalhadora grávida, lactante, famílias monoparentais e o/a trabalhador/a com
filho/a menor, ou com filho/a com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, da prestação
de trabalho suplementar, por turnos e no período nocturno.

 Por um Plano Nacional de Prevenção da Saúde e Segurança no trabalho para a indústria, incluindo
as autoridades da área da saúde e reparação das doenças profissionais, que:

 Garanta  uma  efectiva  prevenção  da  saúde  e  segurança  no  trabalho,  fazendo  aplicar  a
legislação em vigor;
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 Implemente medidas, para eliminar as causas dos graves problemas que estão na origem das
doenças profissionais, em particular das músculo-esqueléticas;

 Garanta a devida reparação dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, incluindo a
obrigação de colocar o trabalhador/a num posto de trabalho compatível com o seu estado de
saúde;

 Previna e combata quaisquer práticas de assédio moral e ou sexual, assim como todo o tipo de
discriminações  ou  práticas  que  visem  limitar  ou  impedir  o  exercício  dos  direitos  legais  e
contratuais;

 Faça  cumprir  a  norma  do  Código  do  Trabalho  (Artigo  35ºA) que  proíbe  expressamente
qualquer tipo de discriminação dos trabalhadores em função do exercício dos seus direitos de
parentalidade,  nomeadamente  qualquer  discriminação  remuneratória  na  atribuição  de
prémios de assiduidade e produtividade ou afectações desfavoráveis no que toca à progressão
nas carreiras;

 Garanta que as medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens
por trabalho igual ou de igual valor, previstas na Lei n.º 60/2018, sejam estendidas a empresas
que empreguem menos de 50 trabalhadores/as.

Porto, 10 de Outubro de 2019
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