
 

 
Greve dia 18 de março 

 
Com início às 00h00 até à 01h00 do dia 19 

 

 
 

O custo de vida agrava-se todos os dias, os salários não aumentam, posto de 

trabalho precário e ameaçado permanentemente, assim não é possível garantir o 

direito às necessidades básicas, estão a empurrar-nos para o abismo, para a 

depressão, para a pobreza extrema e as empresas a aumentarem os lucros. 

 

O agravamento das condições de vida é transversal a todos os trabalhadores dos 

variados sectores de actividade e os das Telecomunicações não estão isentos, assim 

como todos aqueles que já não estando na vida activa laboral, com pensões de 

miséria, com a actual situação, estão obrigados a fazer a opção entre gastar na 

alimentação ou na medicação crónica da qual não podem abdicar.  

 

É preciso lutar contra este crime e obrigar o governo a assumir a sua obrigação 

em defender o Povo e a Constituição pela qual juraram aquando da tomada da 

responsabilidade de, em maioria, governar Portugal.  

 

 

«TODOS A LISBOA» 

Manifestação Nacional a realizar em Lisboa 
com pré-concentração no Saldanha/Picoas 

Mar/2023 



A CGTP-IN APOIA OS TRABALHADORES E O POVO EM GERAL 

TODOS ENGRANDECEM UMA LUTA QUE É NECESSÁRIA 

A CGTP, como sempre, está com os trabalhadores na luta que é necessária, 

assumindo a organização de uma Manifestação que se prevê ser a maior dos últimos 

tempos, com o lema «TODOS A LISBOA! AUMENTO GERAL DOS SALÁRIOS E 

PENSÕES – EMERGÊNCIA NACIONAL» 

A intersindical exige o aumento dos salários e pensões "no imediato" de pelo menos 

10% ou de 100 euros no mínimo para todos os trabalhadores, bem como a fixação 

de limites máximos nos preços dos bens e serviços essenciais e a taxação 

extraordinária "sobre os lucros colossais das grandes empresas". 

Entre as principais reivindicações estão ainda a valorização das carreiras e 

profissões, a fixação de 850 euros para o Salário Mínimo Nacional, com referência 

a janeiro de 2023, horário semanal de 35 horas para todos os trabalhadores e a 

revogação "das normas gravosas da legislação laboral". 

 
ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LISBOA 
A nível nacional a organização de transporte está a ser preparada. Para tal, os 

trabalhadores nas suas localidades devem contactar os Dirigentes e Delegados 

sindicais do seu local de trabalho a fim de terem conhecimento dos pormenores 

como poderão ter acesso à sua deslocação a Lisboa. 
 

 EMPRESAS ABRANGIDAS PELO AVISO PRÉVIO DE GREVE 

 
SINTTAV – O MEU SINDICATO 
Trabalhadores não sindicalizados, devem solicitar uma ficha de sindicalização ao delegado 

sindical ou para geral@sinttav.pt  

 

ACTION PORTUGAL; ADECCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ADECCO RECURSOS 

HUMANOS; ARMATIS LC ATLANTIC;ARMATIS LC PORTUGAL; ARMATIS 

FINANCIAL SERVICES; COMPANEO; EMPRECEDE; ETCP; GIGP; GIZZ; 

GOHEADING - RECURSOS HUMANOS; GRUPO EGOR; INTELCIA PORTUGAL 

INSHORE; INTELCIA PORTUGAL, UNIPESSOAL ; KELLY SERVICES – GESTÃO 

PROCESSOS; KNOWER PROJECTS; LUSOTEMP - (GRUPO L-TALENTER); 

MAJOREL PORTUGAL; MANPOWER PORTUGAL; MANPOWER TBO; MYPHONE; 

MOBILE WORLD; MULTITEMPO; MYPHONE; NOSSA FIBRA; PLANET PEOPLE; 

PROEZAHERCÚLEA; RANDSTAD II – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; RANDSTAD 

RECURSOS HUMANOS; REDITUS; RH MAIS; RH PORTUGAL; SUI GEST; 

TALENTER - TRABALHO TEMPORÁRIO; TECHINFOR; TELEPERFORMANCE; 

TEMPO TEAM - RECURSOS HUMANOS; TLCI; VERTENTE HUMANA; WEBHELP 

BRAGA; WTPLAY; WTVISION.   

mailto:geral@sinttav.pt

