15 DE NOVEMBRO - MANIFESTAÇÃO NACIONAL - LISBOA

DIA DE GREVE NO SECTOR
Num contexto de retrocesso social e aumento das desigualdades que invadiu o nosso País entre 2011 e 2015,
as empresas do sector em contraciclo com a crise, apresentaram neste período os melhores resultados de
sempre.
O crescimento da produtividade do sector está associada a factores materiais e imateriais como a, inovação,
marca, imagem, tecnologia, organização, qualificação, serviços e resposta rápida.
Entre 2008 e 2015 a produtividade cresceu ao ano, 3% no calçado e curtumes, 3,6%no vestuário, 5,1% nos
têxteis.
As exportações nas ITVC cresceram mais de mil milhões de euros nos últimos cinco anos, passando a fasquia
dos 7 mil milhões em 2017.
Enquanto os resultados crescem nas empresas os trabalhadores qualificados têm como média salarial 610,43
euros em 2016. É preciso contrariar os baixos salários e a ideia falaciosa do patronato que avança com
salários médios para o sector entre os 800€ e os 900€; é preciso que o patronato passe das palavras aos
actos.

LUTAR
Pela fixação do Salario Mínimo Nacional em 650€ em Janeiro de 2019, subsídio de refeição de 4€ por
dia.
CONTRATAÇÃO COLECTIVA
A contratação colectiva é um direito fundamental dos trabalhadores organizados nos seus sindicatos e
plasmado na constituição da república portuguesa.
Na nossa longa experiência sectorial de negociação colectiva, sempre esteve presente e foi determinante para
os resultados, a unidade, a acção e a luta organizada dos trabalhadores, só assim foi possível manter os
direitos, melhorar o poder de compra e proporcionar a solidariedade entre os trabalhadores.
LUTAR
Contra a caducidade da contratação colectiva; pelo livre direito á negociação, pelo combate á exploração e o
empobrecimento dos trabalhadores; por uma mais justa distribuição da riqueza. Pela rejeição da proposta do
Governo de alterações gravosas á legislação laboral, nomeadamente a caducidade dos IRCT e a reposição
do tratamento mais favorável.
EXPLORAÇÃO E EMPOBRECIMENTO
Nos últimos tempos temos sido confrontados com declarações do patronato de uma alegada falta de
trabalhadores, muitas têm sido as notícias em torno deste tema, mas em nenhuma das notícias e transmitido
pelo patronato os verdadeiros motivos pelos quais os trabalhadores não se sentem atraídos pelo trabalho no
sector. O patronato não está isento de responsabilidades, muito pelo contrário, tem responsabilidade directa.
Apesar do crescimento do emprego verificado nos últimos tempos, muito do emprego criado assenta nos
vínculos precários e mal remunerado, ausência de carreiras profissionais que dignifiquem os trabalhadores e
as profissões, valorizem competências e sejam atrativas para os jovens. O Patronato insiste em modelos de
organização arcaicos, ritmos intensivos, tarefas monótonas e repetitivas, emprego instável e mal remunerado.
LUTAR
Pelo fim da precariedade garantindo, cada posto de trabalho permanente, terá de ser ocupado por um
trabalhador com vínculo de emprego efectivo.
LUTAR
Pela redução da semana de trabalho para as 35 horas e combater a desregulamentação dos horários de
trabalho.
LUTAR
Pelo combate ao assédio moral, às doenças profissionais, melhores condições de trabalho.

PRÉ-AVISO DE GREVE

Só a Unidade, o protesto e a luta dos/as trabalhadores/as
permitirá atingir os objectivos traçados
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