


O 1º de Maio de 2010 ocorre num momento de particular preocupa-
ção para os trabalhadores portugueses, em especial face ao eleva-
do nível de desemprego, à grande insegurança no emprego origina-
da pela incerteza quanto ao futuro de muitas empresas, ao agrava-
mento da pobreza e a níveis muito altos de desigualdades sociais.

Após uma crise que atingiu todos os Países e, em especial, os 
europeus, estamos agora confrontados com a necessidade de 
reduzir o défice do Orçamento de Estado e a dívida pública, median-
te um Programa de Estabilidade e Crescimento que impõe pesados 
sacrifícios aos trabalhadores: congelamento de salários na Admi-
nistração Pública em 2010 e perdas do poder de compra anuncia-
dos para os anos seguintes, idênticas orientações para as empre-
sas do sector empresarial do Estado, agravamento dos impostos 
por via das reduções dos benefícios fiscais em sede de IRS, …

Anunciam-se privatizações de empresas fundamentais do Estado e 
há sérios riscos de agravamentos das desigualdades sociais. 
Muitos empresários e gestores negam o direito à negociação e 
querem impor reduções ou mesmo congelamento de salários ao 
mesmo tempo que obtém elevados lucros e auferem salários 
escandalosos. 

É fundamental lutar pelo direito à negociação colectiva, por empre-
sas com participação pública e por uma Administração Pública que 
assegurem serviços de qualidade e a preço acessível para todas e 
todos os cidadãos, com especial atenção aos de menores rendi-
mentos (em especial os desempregados e os mais idosos quer 
estejam ou não reformados) e uma Educação, Saúde e Segurança 
Social de base pública que assegure uma efectiva igualdade de 
oportunidades.

Combater o desemprego exige políticas que promovam a criação e 
a manutenção de postos de trabalho, com mais Crescimento e 
Emprego de Qualidade e que garantam uma adequada distribuição 
da riqueza criada por via do aumento dos salários e das pensões.

Por isso, todos juntos, vamos comemorar o Primeiro de Maio e 
fazer ouvir a nossa voz.

Vamos gritar bem alto

CONTRA O DESEMPREGO, MELHORES SALÁRIOS

CONTRA A PRECARIEDADE, EMPREGO DE QUALIDADE

CONTRA A POBREZA, JUSTIÇA SOCIAL


