
CARTA REIVINDICATIVA DOS JOVENS TRABALHADORES DOS SECTORES DA
FIEQUIMETAL

Emprego Estável, Salários e Direitos para os Jovens

Os jovens trabalhadores/as 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
trabalhadores/as. 

Os participantes no encontro Reivindicam do Patronato e do Governo melhores condições de vida, a
valorização das profissões e qualificações profissionais e académicas, 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€;

 Pelo fim da precariedade e a conversão em efetivos dos contractos de trabalho precários,  pela

passagem imediata dos trabalhadores temporários para a empresa utilizadora;

 Pela redução progressiva do horário de trabalho para as 35h, em todos os sectores;

 Pelo direito à negociação colectiva enquanto factor positivo na promoção e fixação dos direitos;

 Pelo fim de qualquer tipo de discriminações e fazer cumprir o princípio de salário igual para
trabalho igual ou de igual valor;

 Pelo  fim  dos  bancos  de  horas,  horários  concentrados,  laboração  continua  em  sectores  não
prioritários e outras formas de adaptabilidade, por horários de trabalho que permitam conciliar
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;

 Pela implementação de medidas concretas que promovam e dinamizem a entrada dos jovens no
mercado de trabalho, nomeadamente através de uma melhor fiscalização, da ACT e do IEFP, dos
estágios profissionais garantindo que sejam respeitados os seus direitos;

 Contra a tentativa do patronato em criar um corte geracional, com o nivelamento por baixo de
salários e outros direitos aos jovens trabalhadores que iniciam a sua actividade profissional nas
empresas dos sectores da Fiequimetal; 

 Contra os expedientes do governo e do patronato que visam legitimar a precariedade e ocupar
postos  de  trabalho  permanentes,  com  recurso  aos  estágios  profissionais  não  remunerados,
falsos recibos verdes, taxa de rotatividade entre outros;
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 Contra  a  aplicação  das  alterações  ao  código  do  trabalho  nomeadamente  o  alargamento  do
período experimental e a generalização dos contratos de muita curta duração;

Porto, 10 de Outubro de 2019
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