
Dia 28 de Março, comemora-se os 62 anos do Dia Nacional da Juventude, sempre associado à luta pelos direitos 
individuais e colectivos dos jovens trabalhadores e por melhores condições de vida e de trabalho. Este dia come-
morou-se no tempo do fascismo, mesmo com ausência de liberdade, hoje comemora-se com a democracia con-
quistada pela revolução do 25 de Abril.
Os jovens trabalhadores são uma das principais vítimas das políticas da exploração do patronato e do Governo 
PS/Sócrates. O aparelho produtivo é destruído, aumento do desemprego e da precariedade; redução dos salári-
os; aumento da carga horária, retirada dos  direitos duramente conquistados por gerações de trabalhadores.

Manifestação
28 de Março
Dia Nacional da Juventude

Rossio/Lisboa 14:30h
Participa! Na grande manifestação 
nacional de jovens trabalhadores.
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Ontem em nome do défice, hoje, em nome da crise, a lógica    do grande patronato e do governo PS/Sócrates 
é a mesma: pôr os trabalhadores a pagar e o patronato a lucrar.
Os jovens trabalhadores já demonstraram que não aceitam as pretensões do patronato e das políticas injus-
tas do Governo.

 MUDAR DE RUMO! 

Efectivação dos direitos individuais e colectivos dos trabalhadores!
Defesa da Contratação Colectiva!
A revogação das normas gravosas do Código do trabalho e da legislação laboral para a 
Administração Pública!
A passagem a efectivos de todos os trabalhadores que exerçam funções de carácter permanente!
Pela revogação da norma legal que permite a contratação a prazo de trabalhadores à procura do 
primeiro emprego e desempregados de longa duração!
Controlo e fiscalização do trabalho temporário!
A regularização da situação dos trabalhadores com falsos contratos de prestações de serviços 
(recibos verdes) convertendo-os em vínculos efectivos!

Vamos Exigir: 

Pelo aumento real dos salários
Direito à habitação como factor de emancipação, autono-
mia e independência dos jovens trabalhadores.

Para uma vida melhor!

No dia 28 de Março:

É urgente

É hora de dizer basta! É hora de lutar:

Queremos e temos direito a viver melhor!

MUDAR DE RUMO; MUDAR DE POLÍTICAS

Emprego com direitos

Vamos demonstrar que não queremos ser a geração de trabalhadores com vínculos precários, baixos salários e 
com menos direitos.
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CONTAMOS CONTIGO!

Vamos reafirmar que não nos resignamos com esta política e, por isso, a luta vai continuar contra os encerramen-
tos e os despedimentos,  os salários em atraso e o recurso fraudulento ao lay-off.

O resultado de 4 anos das políticas do Governo do PS está à vista: os 
direitos sociais dos trabalhadores foram atacados; aumentou o custo 
de vida; destruiram-se os serviços públicos; fragilizaram-se as fun-
ções sociais do Estado; aumentaram as desigualdades e a pobreza.
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