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Contra o pacote 
da exploração 

e empobrecimento
Mudança de Política

EMPREGO  SALÁRIOS     DIREITOS    SERVIÇOS  PÚBLICOS

Para os trabalhado-
res, cujo horário de 
trabalho se inicie an- 
tes das 00h00 ou ter- 
mine depois das 
24h00 do dia 22 de 
Março, se a maior 
parte do seu período 
de trabalho coincidir 
com o período de  
tempo coberto por 
este pré-aviso, o mes-
mo começará a pro-
duzir efeitos a partir 
da hora em que deve-
riam entrar ao servi-
ço, ou prolongará os 
seus efeitos até à 
hora em que deve-
riam terminar o tra-
balho, consoante os 
casos.

Se necessário, os tra- 
balhadores em greve 
permanecerão nos 
locais de trabalho.

As associações sin-
dicais e os trabalha-
dores asseguram a 
prestação dos ser-
viços necessários à 
segurança e manu-
tenção dos equipa-
mentos e instala-
ções nos termos ha- 
bitualmente assegu-
rado pelas organiza-
ções  sindicais sec-
toriais.

As associações sin-
dicais, nos termos 
habituais, assegu-
ram a prestação dos 
serviços mínimos 
indispensáveis para 
ocorrer à satisfação 
de necessidades 
sociais impreterí-
veis, nas empresas, 
estabelecimentos 
ou serviços que se 
destinem à satisfa-
ção dessas necessi-
dades. 

A  G r e v e  G e r a l   
abrange os trabalha-
dores no seu conjun-
to, independente-
mente da natureza 
do seu vínculo labo-
ral, no âmbito esta-
tuário da CGTP-IN, 
sejam ou não sindi-
calizados.

A representação dos 
trabalhadores em 
greve é delegada, 
aos diversos níveis, 
nas associações sin-
dicais, nas comis-
sões intersindicais e 
sindicais, nos dele-
gados sindicais e nos 
piquetes de greve.

É UMA LUTA PELAS 
NOVAS GERAÇÕES! PELO 
POVO! POR UM 
PORTUGAL DE FUTURO!  

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses 
- Intersindical Nacional, ao abrigo do art. 57º da Consti-
tuição da República Portuguesa e nos termos dos arti-
gos 530.º e seguintes do Código do Trabalho, aprova-
do pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro e dos artigos 
392.º e seguintes do Regime do Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro, declara a GREVE GERAL de todos os 
trabalhadores e trabalhadoras no dia 22 de Março de 
2012, sob a forma de uma paralisação total do trabalho 
durante todo o período de funcionamento correspon-
dente àquele dia, em todas as empresas e serviços, 
públicos ou privados, seja qual for a natureza jurídica 
da entidade empregadora, e em todo o território na-
cional, com os  seguintes: objectivos

Pela renegociação da dívida

Pela criação de emprego
Pelo aumento dos salários,

Pelo aumento das pensões de reforma

Pela melhoria dos serviços públicos e funções sociais 
do Estado. 
Pela adopção de uma nova Política,

 (prazos, juros e mon-
tantes) e o alargamento do período para a redução 
do défice;

 seguro e com direitos; 
 incluindo o salário míni-

mo nacional;
 e o reforço 

das prestações e apoios sociais;

 
 de forma a per-

mitir o crescimento económico, o investimento e 
dinamização do sector produtivo. 

1.

2.

DA EXPLORAÇÃO E EMPOBRECIMENTO
REJEITAR O PACOTE 

AOS TRABALHADORES, AO POVO E AO PAÍS
COMBATER O PACTO 

3 UM NOVO RUMO PARA O PORTUGAL
RECLAMAR NOVA POLÍTICA.

Contra a proposta de trabalho "à borla"

Contra o corte de 50% no valor das horas extraordi-
nárias;
Contra a desregulamentação dos horários e os "ban-
cos de horas"

Contra as transferências compulsivas

Contra os despedimentos mais fáceis e mais bara-
tos,

Contra o aumento da precariedade e a redução da 
protecção aos desempregados,

Contra a destruição da contratação colectiva

, por via da 
eliminação de dias de férias, feriados, folgas e des-
cansos compensatórios; 

 individual e grupal, para obrigar o tra-
balhador a trabalhar até 12 horas por dia e 60 horas 
em cada semana, e que representaria um corte 
médio de 30% nas remunerações;

 de local de 
trabalho e de função profissional;

 através da introdução de razões subjectivas para 
poder despedir e da redução do valor das indemniza-
ções; 

 incluindo a redução 
do subsídio de desemprego;

 como 
fonte de direitos mais favoráveis aos trabalhadores;

Contra as políticas recessivas que provocam mais 
retrocesso económico e social,

Contra as privatizações

Contra o congelamento e redução dos salários
contra a espoliação em 

2012 e 2013, dos subsídios de férias e de natal

 o contínuo aumento 
do desemprego e do custo de vida, o ataque aos di-
reitos dos trabalhadores e o desmantelamento e 
degradação dos serviços públicos e funções sociais 
do Estado na saúde, educação, transportes e segu-
rança social;

 e, consequentemente a en- 
trega do património público ao grande capital, a pre-
ço de saldo;

 nos 
sectores privado e público; 

 aos 
trabalhadores da Administração Pública e do Sector 
Empresarial do Estado, bem como aos reformados e 
pensionistas do Estado e do regime geral.   

DE AGRESSÃO

A GREVE GERAL 
É DE TODOS E 
PARA TODOS OS 
TRABALHADORES

Lisboa, 01 de Março de 2012
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