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SAUDAÇÃO AOS TRABALHADORES  

MANIFESTAÇÃO NACIONAL 
 

“Por uma Europa dos Trabalhadores e dos Povo”  
8 Maio - Porto 

 
 

A Comissão Executiva da CGTP-IN saúda todos os trabalhadores e todo o Movimento Sindical Unitário 
que, no dia 8 de Maio, na cidade do Porto, fizeram desta acção de luta, uma poderosa manifestação 
que trouxe à rua a voz dos que exigem mais emprego, produção nacional, salários e serviços públicos.  
 
No dia em que os Chefes de Estado e Governo da União europeia se reuniram no Porto, trabalhadores 
vindos de todo o País exigiram melhores condições de vida e de trabalho, denunciando “promessas” 
da União Europeia que mais não têm sido do que mera propaganda. Os milhares de trabalhadores 
que encheram a Avenida dos Aliados exigiram o aumento geral dos salários, nomeadamente do 
salário mínimo nacional para 850€, denunciando a interferência que o plano de acção do pilar 
europeu dos direitos sociais tem nesta matéria, entre outras. 
 

Com uma forte expressão de solidariedade, afirmámos que não aceitamos a ideia de que para 
garantir direitos aos trabalhadores desprotegidos é preciso retirar direitos aos mais protegidos, 
afirmando que a solidariedade não passa por legitimar normas que estabelecem outras, ainda mais 
gravosas para outros trabalhadores na União Europeia do que as que existem em Portugal. 
 

A luta vai continuar nos locais de trabalho, empresas e serviços, tendo já expressão nas muitas acções 
de luta marcadas para as próximas semanas, em torno das questões concretas dos trabalhadores e 
pela exigência de uma política alternativa, de esquerda e soberana, por uma europa de pleno 
emprego, pelo aumento geral dos salários, pelo fim da precariedade, pelo fim das desigualdades e 
discriminações, pela protecção social pública, universal e solidária, por uma justa distribuição da 
riqueza, pela paz e solidariedade. 
 

Viva a luta dos trabalhadores! 
Viva a CGTP-IN!  

A Comissão Executiva do  
 Conselho Nacional 
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