
RESOLUÇÃO

Vencer a precariedade! Defender os nossos direitos!
Construir futuro!

Os jovens trabalhadores, reunidos em manifestação convocada pela
CGTP-IN e pela Interjovem, no DIA NACIONAL DA JUVENTUDE,  dan-
do expressão de rua à luta nos locais de trabalho, reconhecendo embo-
ra os avanços que, com a luta dos trabalhadores, foi já possível alcançar
no quadro da nova relação de forças existente na Assembleia da Repú-
blica, afirmam e defendem a necessidade de efectiva ruptura com a polí-
tica e medidas que agravaram a exploração dos trabalhadores e empur-
raram centenas de milhares de jovens para a emigração forçada, que
impuseram o retrocesso económico e  social  e  atacaram a soberania
nacional.

Porque é preciso ir mais longe no caminho da defesa, reposição e conquista de direitos; porque
é preciso abrir caminho a um Portugal mais justo e democrático, onde os jovens possam construir,
no presente, um futuro melhor, a Juventude Trabalhadora presente na manifestação afirma o seu
compromisso de dar continuidade à  reivindicação e à luta organizada nos sindicatos da CGTP-IN
nos locais de trabalho e na rua - pelo direito ao trabalho e ao trabalho com direitos e para que seja
dada resposta séria e célere ao problema da precariedade, pelo que exige:

• Um combate eficaz a este flagelo, no sector público e no sector privado, garantindo a pas-
sagem a efectivos de todos os que ocupam um posto de trabalho de natureza permanente;

• Medidas eficazes para terminar com a cedência ilegal de trabalhadores por meio das em-
presas de trabalho temporário;

• Alterações legislativas que impeçam a celebração de contratos de trabalho precários para
satisfazer necessidades permanentes das empresas.

A Juventude Trabalhadora exige, ainda:
• O aumento geral dos salários, nomeadamente do salário mínimo nacional,  contribuindo

para uma maior justiça, o progresso social e o crescimento económico;
• A reversão das normas gravosas do Código do Trabalho e da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas;
• Medidas legislativas que terminem com a caducidade, reintroduzam o princípio do trata-

mento mais favorável e contribuam para dinamizar a contratação colectiva;
• O fim dos processos de municipalização em curso e das privatizações, que colocam na

mão de privados aquilo que deve ser gerido pelo Estado;
• A aplicação das 35 horas a todos os trabalhadores da função pública, e que se avance na

redução dos horários para todos os trabalhadores, beneficiando da evolução tecnológica e
potenciando a criação de emprego com direitos;

• A admissão de trabalhadores para a administração pública central e local, através da rela-
ção de trabalho de emprego público, que confira estabilidade, segurança e direitos, de for-
ma a dar resposta à necessidade de mais trabalhadores nos locais de trabalho e nos servi-
ços;

• O descongelamento dos salários e progressões nas carreiras profissionais na Administra-
ção Pública e no sector empresarial do Estado;

• O investimento no sector da saúde e da educação, de modo a assegurar a prestação dos
serviços públicos universais e de qualidade e as funções sociais que a Constituição da Re-
pública incumbe ao Estado;

• A rejeição do Tratado Orçamental e de outros mecanismos de submissão da UE e a rene-
gociação da dívida do País, no que respeita ao seu montante, prazos, juros e condições
de pagamento.

A luta continua!

Os jovens trabalhadores
Lisboa, 28 de Março de 2017


