
Como jovens trabalhadores, somos
os primeiros a sentir na pele os
efeitos nefastos da actual política
de direita levada a cabo por este
governo.

A grande acção luta convocada
para o dia 26 de Março assinala o
Dia Nacional da Juventude (28 de
Março), que este ano comemora 63
anos.
Este será um dia de festa mas
também de luta em defesa dos
seus direitos individuais e
colectivos por melhores condições

LUTAMOS POR:
A revogação das normas gravosas do Código de Trabalho e da Legislação
Laboral da Administração Pública.

O COMBATE EFICAZ AO DESEMPREGO!

AUMENTO REAL DOS SALÁRIOS!

DEFESA DA CONTRATAÇÃO COLECTIVA

Não somos descartáveis! Não
aceitamos que mais de 1 milhão e 400
mil trabalhadores, na sua maioria
jovens, tenham vínculos precários
(falsos recibos verdes, contratos a
prazo, trabalho temporário).
Exigimos a valorização real dos
salários e a revisão do Código do
Trabalho, combatemos o aumento
das jornadas de trabalho, queremos
manter o direito à contratação
colectiva e o legado de direitos
arduamente conquistados pelas
gerações que nos antecederam.

Esta é uma luta justa que pode ser
vencida!
Dia 26 de Março lá estaremos mais
uma vez na rua a lutar, com a razão
do nosso lado, com a força e
determinação da juventude
trabalhadora obrigaremos o
governo e os patrões a recuarem
nas suas intenções de criar novas
gerações sem direitos!

ESTABILIDADE LABORAL!

HORÁRIOS DE TRABALHO DIGNOS!

É HORA DE MUDAR!

É HORA DE LUTAR!



Lutamos por: 
� A REPOSIÇÃO DO VÍNCULO DE NOMEAÇÃO. 
� A REVOGAÇÃO DO SIADAP. 
� O DIREITO À PROGRESSÃO NA CARREIRA. 
� O FIM DOS MAPAS DE PESSOAL, QUE POR FORÇA DA SUA REVISÃO ANUAL TORNA O 

CONTRATO DE FUNÇÕES PÚBLICAS NUM CONTRATO A PRAZO. 
� A INCLUSÃO NA OPÇÃO GESTIONÁRIA DE 2009 DE TODOS OS EX-TRABALHADORES 

PRECÁRIOS. 
� A NÃO APLICAÇÃO DA ADAPTABILIDADE, OU SEJA, A FLEXIBILIZAÇÃO DE HORÁRIOS. 
� O FIM DOS CONTRATOS A TERMO NA CML, COM A SUA ALTERAÇÃO PARA CONTRA-

TOS POR TEMPO INDETERMINADO. 
����    PELA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS QUE VISEM SOLUCIONAR OS 

CASOS DE MOBILIDADE EXISTENTES. 

É HORA DE MUDAR! É HORA DE LUTAR! 
O presente é de luta para que o futuro seja nosso!O presente é de luta para que o futuro seja nosso!O presente é de luta para que o futuro seja nosso!O presente é de luta para que o futuro seja nosso!    
JuntaJuntaJuntaJunta----te a nós!te a nós!te a nós!te a nós!    

Os nossos direitos defendemoOs nossos direitos defendemoOs nossos direitos defendemoOs nossos direitos defendemo----los, exercendolos, exercendolos, exercendolos, exercendo----os!os!os!os!    

Os trabalhadores jovens da CML e Empresas Municipais, com idade igual ou inferior a 
35 anos, têm dispensa ao abrigo da Lei Sindical entre as 13H00 e as 20H00. 

Como jovens trabalhadores 
da CML devemos também 
exigir uma                        

Porque também queremos ser 
uma  


