
 ACÇÕES DE PROTESTO E LUTA 
Depois do Orçamento de Estado, o Programa de Estabilidade e Crescimento dá uma 

machadada ainda maior nos direitos dos trabalhadores
Programa de Estabilidade e Crescimento para quem?!

NÃO PODEMOS PARAR A LUTA!   

São gastos milhares de milhões de euros em: estudos, 
pareceres,  projectos  e  consultoria,  assistência  técnica, 
trabalhos especializados,  etc.,  ao mesmo tempo que se 
reduz as despesas com os salários.

Privatizações de empresas públicas 
–  entregam  o  que  é  de  todos  nós  ao 
desbarato,  aumentando  os  lucros  dos 
grandes interesses financeiros piorando a 
qualidade  e  aumentando  os  preços  dos 
serviços prestados às populações ( veja-
se os casos dos transportes, da EDP, da 
PT, entre outras).

PARA OS 
TRABALHADORES

PARA OS  INTERESSES E 
CAPITAL FINANCEIROS 

Aumento  encapotado  dos 
impostos  (por  diminuírem  os 
valores  dos  abatimentos  em 
despesas  como  a  saúde  ou 
educação); 

Novo ataque às 
condições de 
aposentação e 
reforma;

redução do 
défice à custa 
dos 
trabalhadores

Cortes nas 
prestações sociais, 
apesar das cada vez 
maiores desigualdades; 

Continuam a aumentar os 
lucros e com grandes 
benefícios – são estes os 
verdadeiros responsáveis 
da crise e que acabam por 
beneficiar com ela

Taxação dos lucros em 
bolsa – afinal não é para já!
Os trabalhadores pagam já 
a crise e a longo prazo, 
quem tem lucros continua 
sem pagar

Os 5 maiores Bancos em 
Portugal tiveram em 2009, 5 
milhões de euros de lucro por 
dia! Continuam a pagar menos 
impostos que um trabalhador 
por conta própria!

Acumulação de 
lucros à custa das 
privatizações e de 
destruição dos 
serviços públicos.

Congelamento de salários 
e  pensões na  Função 
Pública até 2013,  que servirá 
de  bitola  também  para  todos 
os outros trabalhadores;

Redução dos apoios aos 
desempregados, apesar de se prever 
que o desemprego continue a aumentar;

Aumento da precariedade: 
A regra de saírem três 
trabalhadores para entrar 
um, quando já há tanta falta 
de pessoal, implica que vão 
aumentar os contratos 
precários



PARTICIPA NA ACÇÃO DE LUTA DA FRENTE COMUM

CONCENTRAÇÃO EM FARO
JARDIM MANUEL BÍVAR

16 ABRIL 2010  -  16:00 HORAS
                               A LUTA CONTINUA!         Abril de 2010

Foi emitido Aviso Prévio de Greve a fim de possibilitar a participação dos trabalhadores na acção de luta


