
 

Saudação 

Manifestação “Avançar é Preciso” 

 

 

No passado dia 20 de Novembro, milhares de trabalhadores, de norte a sul do país, 

participaram na Manifestação Nacional convocada pela Confederação Geral dos 

Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), sob o lema “Avançar é 

Preciso”. 

 

A luta que os trabalhadores têm desenvolvido, dos sectores público e privado, com 

determinação e confiança, a partir dos locais de trabalho e confluindo nesta grande 

manifestação, pela defesa dos direitos, pela melhoria das condições de trabalho e de vida e por 

um outro rumo para o País, tem sido determinante para combater a intenção de desregular 

horários, atropelar direitos, promover despedimentos, bloquear a contratação colectiva e 

limitar a acção sindical. 

 

A opção pela manutenção dos baixos salários e pela desvalorização das carreiras e 

profissões, pela precariedade e pela desregulação dos horários de trabalho, a perda de poder 

de compra dos salários da Administração Pública, desvalorizando os trabalhadores, é 

inaceitável. 

 

As políticas que levam a uma injusta repartição da riqueza nacional e a salários 

praticamente estagnados ou congelados, como sucede na Administração Pública, têm que 

acabar. 

 

É necessária uma política mais justa, uma maior valorização do trabalho e dos 

trabalhadores, a promoção de serviços públicos de qualidade e um combate sério à 

precariedade no emprego. É urgente revogar as normas gravosas da legislação laboral, 

nomeadamente a norma da caducidade da contratação colectiva. 

 



 

Foi tudo isto que os trabalhadores exigiram, no passado sábado, ao descer a Avenida 

da Liberdade. 

 

Assim, o eleito da CDU propõe que a Assembleia de Freguesia de Alcântara, 

reunida em sessão de 16 de Dezembro de 2021, delibere: 

 

1. Saudar a CGTP-IN, pela convocação da Manifestação Nacional “Avançar é 

Preciso”; 

 

2. Saudar os milhares de trabalhadores que nela participaram; 

 

3. Solidarizar-se com a luta dos trabalhadores pelo aumento geral dos salários, pelas 

35 horas para todos os trabalhadores, pelo combate à precariedade, por serviços públicos de 

qualidade e pela defesa da contratação colectiva; 

 

4. Dar conhecimento desta saudação à CGTP-IN. 


