
TODOS JUNTOS
DIA 24

GREVE GERAL

EM DEFESA DO CRESCIMENTO 
E DO EMPREGO

e

NA LUTA POR UM PAÍS MAIS JUSTO 
E SOLIDÁRIO



A CRISE NÃO JUSTIFICA TUDO
São hoje exigidos imensos sacrifícios aos trabalhadores, aos desempregados, aos 
pensionistas e à generalidade da população, particularmente aos de mais baixos 
e médios rendimentos, justi�cados pela necessidade de combater o dé�ce do 
Orçamento de Estado. O desemprego atinge níveis insustentáveis e continua a 
crescer. Aumenta a pobreza.

A crise internacional não justi�ca tudo. Os problemas também resultam de políti-
cas erradas, que permitiram a acumulação de riqueza na mão de alguns, o cresci-
mento da economia clandestina, associada à fraude e à evasão �scal, o aumento 
das desigualdades e a não existência de políticas sectoriais de modernização de 
sectores produtivos fundamentais para o País.

É tempo de dizer basta à prioridade exclusiva ao dé�ce e à necessidade de medi-
das cada vez piores, que diminuem o crescimento e aumentam o desemprego.

ASSIM NÃO
Dizemos não:

• Ao aumento do desemprego e à diminuição dos meios para as políticas de 
emprego;

• Ao aumento da precariedade no trabalho;
• À redução dos salários na Administração Pública e no Sector Empresarial do 

Estado, abrindo caminho ao abaixamento dos salários de todos os trabalha-
dores;

• Ao congelamento geral das pensões que nada justifica, tanto mais que as 
receitas da Segurança Social são superiores às despesas;

• À redução das prestações sociais e dos abonos que prejudicam os mais pobres 
e os jovens estudantes, ou aqueles que estão a entrar no mundo do trabalho;

• Ao aumento da carga fiscal que incide sobre as pessoas (IRS e IVA) e à diminu-
ição da receita fiscal paga pelas empresas (IRC);

• A cortes no Orçamento em áreas centrais do Estado Social (Saúde, Educação, 
Protecção Social);

• Ao aumento das desigualdades sociais, criando cada vez mais injustiça.

QUEREMOS CRESCIMENTO E O EMPREGO
O combate ao dé�ce é uma necessidade mas a prioridade das prioridades tem 
que ser o emprego.

Para isso precisamos de políticas que promovam o crescimento, o que exige 
investimento público, mas também a dinamização do investimento privado, hoje 
praticamente inexistente. A aposta tem que ser na modernização das empresas, 
para criar postos de trabalho e dar maior segurança no emprego.

É necessária maior regulação �nanceira, combate aos paraísos �scais e uma taxa 
financeira sobre as operações financeiras especulativas.

É fundamental reforçar a negociação colectiva e, através do diálogo social, 
promover políticas de emprego que apoiem os desempregados no acesso ao 
emprego e à formação.

TODOS COM A GREVE GERAL
No próximo dia 24 de Novembro vamos todos aderir à greve geral, para dizer ao 
Governo, aos Partidos Políticos e aos demais Órgãos de Soberania que a democra-
cia política também exige participação social.

Em todos os Países Europeus, os trabalhadores assumem a defesa de políticas 
diferentes da União Europeia e também a nível nacional, na defesa do Estado 
Social e do Crescimento e do Emprego.

TODOS JUNTOS, TRABALHADORES NO ACTIVO, 
VAMOS FAZER GREVE NO DIA 24.

QUER ESTEJAS OU NÃO SINDICALIZADO 
JUNTA-TE À GREVE E APOIA A ACÇÃO DE TODAS AS ORGANIZAÇÕES 

SINDICAIS, UNIDAS NESTA GREVE GERAL.

Se não és trabalhador no activo, por estares desempregado, seres pensionista ou 
idoso ou ainda não estares integrado no mundo do trabalho, junta-te também a 
esta greve.

Neste dia, salvo casos de emergência, não utilizes os serviços de empresas ou 
serviços, públicos ou privados, que não estejam totalmente encerrados.

Todos juntos, no dia 24 de Novembro, vamos lutar por um PAÍS MAIS JUSTO E 
SOLIDÁRIO.


