
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
A Direcção Nacional da FESETE/ CGTP-IN saúda fortemente e solidariamente todas e todos os 
trabalhadores que, de forma consciente e sem receios marcaram a sua posição de protesto e 
reivindicação aderindo à greve convocada para o dia 23 de Março.  
 

Esta Greve realizou-se num quadro muito complexo, caracterizado por uma brutal degradação das 
condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias; por uma forte campanha ideológica das 
forças do capital que, através de uma estratégia de pressão e chantagem, procuram levar à 
resignação e ao conformismo, por uma ampla acção do patronato e outras forças ao seu serviço, 
visando o empobrecimento dos trabalhadores e o aumento da exploração. 
 

Este dia de luta e os seus efeitos fizeram-se sentir um por todo o país, com diferentes níveis de 
adesão e resultados para os trabalhadores de região para região. 
 

Uma Saudação muito especial àqueles que em cada região com determinação, demonstraram com o 
seu acto que não se resignam nem se conformam com este modelo arcaico e desumano mostrando 
estar disponíveis para elevar a luta por melhores salários e condições de trabalho. 
 

Uma Saudação muito especial aos jovens que conscientes da sua condição de trabalhadores com 
direitos e garantias decidiram juntar-se à luta, pela dignificação do trabalho, contra a precariedade na 
perspetiva de um futuro melhor. 
 

Uma saudação a todos aos milhares de trabalhadores que nos locais de trabalho nos dias que 
antecederam o dia 23 de Março lutaram e conseguiram ver satisfeitas as suas reivindicações, 
melhorando condições de trabalho, alcançando como mínimo os 600€ de salario base e aumento do 
subsídio de refeição.  
 

O dia de luta sectorial de 23 de Março permitiu perceber que existem condições de resposta às 
reivindicações dos trabalhadores, onde os trabalhadores lutaram os resultados surgiram, tendo sido 
possível dar um grande avanço no combate ao modelo de baixos salários, na defesa de direitos e até 
na sua melhoria.  
 

O dia 23 de Março definiu vários caminhos tais como; a necessidade de intensificar a luta nos locais 
de trabalho; elevar as reivindicações, pressionar e desassossegar o patronato nas empresas levando 
á necessária resposta às reivindicações; demonstrar aos que não lutaram e nada fizeram que esse 
não é o caminho a seguir. 
 

Os Sindicatos estiveram lá com os trabalhadores, apoiaram, acompanharam e lutaram juntamente 
com aqueles que conscientes da sua condição de trabalhador com direitos e garantias se sentem 
explorados e pouco dignificados. 
 

Os que nada fizeram, os que não lutaram, não se podem sentir no direito de reclamar 
melhores salários e direitos, devem sim, reconsiderar a sua postura e avançar para a 
união em torno da luta: Pela Humanização do Trabalho; Pela Dignificação das 
Profissões; Pelo Aumento dos Salario Mínimo Sectorial de 600€. 

 
 

VAMOS CONTINUAR A LUTA!  A LUTA SÓ AGORA COMEÇOU! 
DÁ MAIS FORÇA AO SINDICATO!  SINDICALIZA-TE! 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 
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SAUDAÇÃO! 
 

Aos trabalhadores que no dia  
23 de Março  

estiveram na luta sectorial  
das ITVC 

 

Porto, Abril  2018         A FESETE/Os Sindicatos 
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