
 
 

 

 
 
 

 

Jornada Mundial para o Trabalho Digno 
 

Desde 2008 que a CSI - Confederação Sindical Internacional 
organiza a Jornada Mundial para o Trabalho digno (JMTD), 
no dia 7 de Outubro. 
 

Trata-se de uma jornada de mobilização mundial: um dia no 
qual todas as organizações sindicais, a nível global, 
defendem o Trabalho Digno. Este deve ser colocado no centro da acção governativa a fim de relançar o 
crescimento económico e construir uma nova economia mundial que dê prioridade às pessoas. 
 

Todas as actividades são bem-vindas, quando se trata de lutar pelo Trabalho Digno. Visitem o site da JMTD 
e inscrevam a vossa acção: quer seja uma mesa redonda, uma grande manifestação, uma carta de 
protesto, uma “flashmob” (mobilização relâmpago) ou de qualquer outra acção de natureza 
completamente diferente. Este ano, a JMTD apresenta como tema principal: o trabalho precário.  
 

Regra geral, por emprego precário entendem-se todas as formas de trabalho não permanente, temporário, 
ocasional, incerto e aleatório. 
 

Do ponto de vista do trabalhador/a, o trabalho precário é sinónimo de emprego incerto, imprevisível e 
inseguro. Os trabalhadores/as em causa não usufruem plenamente, ou mesmo absolutamente nada, da 
protecção oferecida tanto pela legislação do trabalho como pela segurança social. Estes trabalhadores/as 
esbarram com obstáculos, legais e práticos, para poderem criar organizações sindicais ou mesmo no que 
respeita à filiação. 
 

As trabalhadoras precárias são muitas vezes privadas da protecção na maternidade, seja a nível do período 
de gravidez seja quanto ao período de licença, bem como de outras formas importantes de protecção 
social. 
Nós temos abordado este assunto em vários comunicados, reivindicações, contratação colectiva, protestos 
e outras formas de chamar a atenção sobre esta temática. Ainda na passada semana participámos na 
manifestação europeia em WROCLOW – Polónia integrados na delegação da UGT que contou com a 
presença de 24 sindicalistas em representação de Portugal e seus sindicatos. 
 

Quando se verifica um feroz ataque aos direitos constitucionais e contratuais em muitos países, também 
em Portugal, importa uma vez mais ajudar a resolver este flagelo da humanidade (o trabalho sem 
dignidade) juntando a nossa voz à CSI, CES, UGT e a todos os actores sociais que transportam essa 
mensagem de luta e também de esperança por tempos melhores. 

 

A UGT e os seus Sindicatos participam desde 2008 nesta jornada, 
 

PARTICIPA E DIVULGA TAMBÉM A JMTD 2011 

Mais informações em http://www.wddw.org/ 
 
Lisboa, 27 de Setembro de 2011                                        
O Secretariado Nacional do SINDETELCO 
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