Nota à Comunicação Social

Moção
Salários, Estabilidade, Direitos
Sindicalizar, Organizar e Lutar
O STALJovem está na Rua e nos locais de trabalho a mobilizar a juventude trabalhadora para a preparação da 9ª
Conferencia Nacional da InterJovem a realizar no próximo dia 5 de Novembro 2020.
Os trabalhadores hoje reunidos em Plenário Inter Regional do STALJovem, realizado no Porto (agregando as
regiões do Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Braga, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo), definiram os seguintes
objetivos de luta:
1.

O aumento geral dos salários, actualizando o poder de compra perdido nos últimos anos, incluindo a adequada
correcção da Tabela Remuneratória Única;

2.

A recuperação das profissões, com negociação de uma nova estrutura de carreiras para a administração local e
a regulamentação dos suplementos de insalubridade, penosidade e risco e de disponibilidade;

3.

O reconhecimento pleno do direito à progressão com justiça e dignidade;

4.

A revogação do SIADAP, substituindo-se esse sistema, discriminatório e burocrático, por outro dotado de
simplicidade, eficácia, justiça e equidade;

5. A urgente regularização de todas formas de precariedade;
6. O reconhecimento do direito à Contratação Colectiva em todo o universo de entidades da administração local;
7. A melhoria das condições de trabalho, assegurando ambientes de trabalho seguros e saudáveis;
8. A aplicação efectiva do estatuto do trabalhador-estudante e do direito à formação profissional;
9. A efectivação dos direitos de maternidade e parentalidade que garanta a conciliação do trabalho com a vida
familiar e pessoal;
10.O direito ao Emprego e ao Emprego com Direitos, como factor decisivo na promoção de condições de vida dignas.
11.Participar e mobilizar a Juventude trabalhadora para a Marcha dia 23 Outubro em Lisboa.
12.Participar e mobilizar a Juventude trabalhadora para a 9ª Conferencia Nacional da InterJovem.

O que os jovens querem e precisam é de trabalho estável e com direitos para poderem construir o seu futuro
com segurança e não esta política de precariedade, baixos salários, horários desregulados, que tantas vezes os
têm obrigado a emigrar.
Não há volta a dar a precariedade e os baixos salários tem que acabar!

Moção aprovada por unanimidade, Porto 15 Outubro 2020

