
 

 
 
 
 
 
 

 

A maior Greve Geral de sempre 

««TTHHEE  DDAAYY  AAFFTTEERR  »»  
 

As trabalhadoras e os trabalhadores portugueses aderiram em força à Greve Geral 

declarada conjuntamente pela UGT e pela CGTP, apoiada de imediato praticamente pela 

totalidade dos Sindicatos Independentes. 

Foi a maior greve de sempre no nosso país, demonstrando bem a força e credibilidade 

dada pela unidade na acção, visando objectivos comuns. 

Como foi evidente, antes da Greve Geral, houve uma forte acção do Governo procurando 

a desmobilização e a divisão dos trabalhadores e, após a greve, promovendo a sua 

desvalorização. Já se esperava, uma vez que todos actuam do mesmo modo e sem pudor. 

A greve decorreu com a maior normalidade, com comportamento excepcional dos 

Sindicatos e dos trabalhadores, apesar de algumas pressões de dirigentes, quer na 

Administração Pública, quer no Sector Empresarial do Estado quer no Sector Privado, 

traduzida em especial por violações da lei e ameaças sobre trabalhadores precários. 

Foi uma Greve Geral contra as medidas constantes do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento – versão PEC 3 – fortemente penalizadoras para os trabalhadores, 

pensionistas e população em geral, que agravam fortemente as desigualdades e 

contribuem para o aumento do desemprego, da pobreza e da exclusão. 

O País está hoje confrontado com uma situação difícil, iniciada com a crise internacional, 

com as políticas de austeridade impostas pela União Europeia e com a incapacidade de a 

nível nacional serem prosseguidas políticas de Crescimento, Competitividade e Emprego. 

Perante a situação que nos é imposta o combate ao défice torna-se indispensável, mas as 

medidas necessárias têm que passar por uma justa repartição dos sacrifícios. 

Nestes termos, o Secretariado Nacional do SINDETELCO e a UGT decidiram: 

1. Saudar as trabalhadoras e os trabalhadores portugueses, dos sectores público e 

privado, pela sua participação na Greve Geral de 24 de Novembro de 2010, mostrando a 

sua determinação em lutar por um País mais justo e solidário, por mais emprego, por um 

futuro melhor para todos e particularmente para os jovens, hoje fortemente atingidos pelo 

desemprego e pela precariedade no emprego.      

COMUNICADO  36/SN/2010 

 



2. Salientar, em especial, que a participação na greve foi feita com a perda de um dia de 

salário, particularmente difícil face à situação de pobreza, exclusão e baixos salários de 

muitos trabalhadores. 

3. Saudar todos aqueles que não sendo trabalhadores/as por conta de outrem, mostraram 

a sua solidariedade activa com esta Greve Geral, e a demonstração da maturidade cívica 

do Povo Português ao, em greve ou solidário com a greve, não ter acorrido aos serviços 

públicos/comércio aberto nesse dia. 

4. Saudar os Sindicatos, Federações e Uniões Sindicais que se empenharam em fazer 

desta Greve Geral uma grande demonstração da determinação de todos, na construção 

de um País capaz de promover um melhor desenvolvimento económico e social. 

5. Reivindicar políticas diferentes que tenham como primeiro objectivo o combate ao 

insustentável nível de desemprego, assumindo a necessidade de políticas de 

Crescimento e Emprego, visando a criação de mais postos de trabalho, apesar dos 

constrangimentos impostos pelo combate ao défice. 

6. Considerar o diálogo social uma base fundamental para a construção de políticas de 

Crescimento, Competitividade e Emprego sendo indispensável o cumprimento dos 

Acordos, em particular sobre as Relações de Trabalho e o Salário Mínimo. 

7. Exigir dos empregadores, público ou privados, a abertura de processos negociais 

visando a celebração de Convenções Colectivas de trabalho. 

8. Repudiar a redução nominal de salários imposta pelo Orçamento de Estado e os apelos 

do Governo à sua aplicação no Sector Privado. 

9. Assumir a necessidade de continuação de lutas sectoriais/de empresa pelo direito à 

negociação colectiva e por uma distribuição justa da riqueza criada nas empresas. 

10. Saudar a CES – Confederação Europeia de Sindicatos e as Confederações Sindicais 

dos diferentes Países que demonstraram a sua solidariedade com os trabalhadores 

portugueses, contribuindo activamente para o êxito da Greve Geral. 

11. Manifestar o empenhamento activo em, ao lado da Confederação Europeia de 

Sindicatos e das suas Organizações Filiadas, lutar por uma União Europeia que assuma 

as suas responsabilidades na Construção de uma Europa de Coesão Económica e Social, 

capaz de promover a regulação financeira e o crescimento económico. 

12. Participar na Jornada Europeia do próximo dia 15 de Dezembro de 2010, tendo em 

conta as acções que vierem a se decididas pelo Comité Executivo da CES que reúne nos 

dias 1 e 2 de Dezembro de 2010. 

Saudamos calorosamente os trabalhadores dos sectores de actividade económica que o 

SINDETELCO representa, agradecendo - lhes o seu empenhamento na grandiosa jornada 

de luta de 24 de Novembro, não esquecendo os participantes nos 

piquetes de greve. A todos o nosso muito obrigado. 

Aproveitamos esta oportunidade para, nesta quadra festiva, desejar a 
todos os trabalhadores um Feliz Natal e um próspero Ano de 2011. 
 

Lisboa, 2 de Dezembro de 2010 
 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO 


