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Aumentos salariais dignos 
Melhores condições de vida e trabalho 

Fim de vínculos precários 
Mais emprego de qualidade 

Em várias empresas das indústrias metalúrgicas, químicas, eléctricas, farmacêutica, 
celulose, papel, gráfica, imprensa, energia e minas, os trabalhadores conseguiram 
avanços. Com unidade e luta, na tua empresa também se consegue!

+ AAPICO Águeda/Maia + AIS + Barbot Tintas + BorgWarner + Celcat + CISEC + CMP + 
COFICAB + Continental Advance + Continental Mabor + CSP + DS Smith Embalagem 
(Guilhabreu, Leiria e Albarraque) + DS Smith Paper (Viana) + EDP + EDP – Call-center 
em Seia + Exide + Exide (Tudor) + Fabor + Ficocables + Groz Beckert + Hanon + Herdmar 
+ HUF Portuguesa + Inapal Metal + Inapal Plásticos + J. Silva Moreira & Irmãos + 
Kirchhoff + Legrand + Manitowoc + Metalonicho + Minas da Panasqueira + Orona + Otis 
+ Plasfil + Poolpla + REN + Schindler + Sicman + Simoldes + Soc. Transformadora Papéis 
Vouga + Somincor + Sramport + TESCO + Visteon + Vitrohm + …

Estas são algumas das empresas, entre outras, onde recentemente foram conquistados 
aumentos de salários, de subsídios e prémios pecuniários, com um acréscimo de 
rendimento acima daquilo que o patronato pretendia e, em regra, com efeitos retroactivos 
a 1 de Janeiro. Conseguiram-se ainda mais dias de férias e o dia de aniversário como folga. 
Em muitas das empresas onde já foram obtidos resultados estão apresentados cadernos 
reivindicativos ou propostas de revisão de acordos de empresa, para negociar matérias em 
que ainda não houve acordo.

Com unidade e luta é possível conquistar



A LUTA TEM DE CONTINUAR!
Não aceitamos o bloqueio da negociação da contratação colectiva por 
associações patronais que usam a vantagem legal que o Governo não 
lhes quer retirar.
Exigimos a revogação das normas gravosas do Código do Trabalho e 
lutamos nas empresas por salários melhores.

SALÁRIOS DEVEM CRESCER
O aumento dos salários é decisivo para dinamizar a procura interna, 
criar emprego e estimular o crescimento económico.
Nos últimos anos temos assistido ao aumento dos lucros e vemos como 
a maior parte deles vão para os accionistas, com a agravante que, na 
maioria dos casos, são desviados para a especulação. 
Exigimos uma distribuição mais justa da riqueza pelos trabalhadores 
que a criam!

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PERMITE REDUZIR HORÁRIO E CRIAR EMPREGO
A inovação tecnológica por incremento tecnológico, aplicada na produção, eleva 
substancialmente os lucros das empresas. Mas exige o aumento das qualificações 
profissionais e do empenho dos trabalhadores e estes têm de ser mais valorizados.

EXIGIMOS!
• 90 euros de aumento
• Mínimo de 850 euros como salário de admissão 
• 35 horas semanais
• Ritmos e condições de trabalho que não prejudiquem a saúde 

EM TODO O PAÍS, EM TODOS OS SECTORES
A uma só voz, os trabalhadores de muitas empresas, de todos os sectores e regiões, 
mostraram o seu descontentamento e fizeram ouvir mais alto as suas reivindicações, 
na jornada nacional de acção e luta, que a CGTP-IN e os sindicatos realizaram de 21 
de Junho a 15 de Julho.

Para melhores resultados para mais trabalhadores, 
é preciso dar mais força a esta luta.

Federação 
Intersindical 
das Indústrias 
Metalúrgicas, 
Químicas, 
Eléctricas, 
Farmacêutica, 
Celulose, Papel, 
Gráfica, Imprensa, 
Energia e Minas

SITE Norte
Sindicato dos 
Trabalhadores 
das Indústrias 
Transformadoras, 
Energia e Actividades do 
Ambiente do Norte

SIESI
Sindicato das Indústrias 
Eléctricas do Sul e Ilhas

SITE Sul
Sindicato dos 
Trabalhadores 
das Indústrias 
Transformadoras, 
Energia e Actividades do 
Ambiente do Sul

SITE CSRA
Sindicato dos 
Trabalhadores 
das Indústrias 
Transformadoras, 
Energia e Actividades do 
Ambiente do Centro-Sul e 
Regiões Autónomas

SITE CN
Sindicato dos 
Trabalhadores 
das Indústrias 
Transformadoras, 
Energia e 
Actividades do 
Ambiente do  
Centro-Norte

STIM
Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria 
Mineira

STIM MDVC
Sindicato dos 
Trabalhadores das 
Indústrias da Metalurgia 
e Metalomecânica do 
Distrito de Viana do 
Castelo

STEEM
Sindicato do Sector de 
Produção, Transporte e 
Distribuição de Energia 
Eléctrica da Região 
Autónoma da Madeira

STRAMM
Sindicato dos 
Trabalhadores Rodoviários 
e Actividades Metalúrgicas 
da Região Autónoma da 
Madeira
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