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1º de Maio 

PELO DIREITO AO TRABALHO DIGNO 
 
O Dia 1 de Maio surge este ano num contexto particularmente difícil, mas que coloca em evidência 
a necessidade de preservação e valorização dos mais elementares direitos dos cidadãos, entre 
eles o direito ao trabalho digno. 
 
Estes são tempos também marcados pela necessidade de possibilitar aos mais jovens a 
oportunidade de entrarem no mundo do trabalho. 
 
Neste âmbito, este ano, a União Geral de Trabalhadores assinalará o Dia Internacional do 
Trabalhador com a realização de duas conferências na sua Sede Nacional. A primeira, que se 
realizará às 10h00m, será subordinada ao tema “O SINDICALISMO E OS JOVENS”. A segunda, que 
terá início às 14h30m, versará sobre “DESAFIOS DO MUNDO DO TRABALHO – AS MUDANÇAS DE 
PARADIGMA”. 
 
No setor da Administração Pública, num momento em que se discute o Orçamento do Estado 
para 2022, o SINTAP lutará, à mesa das negociações ou, sempre que os trabalhadores assim o 
exigirem, através de ações de protesto mais duras, pela adoção de medidas urgentes, 
nomeadamente quanto às seguintes matérias: 
 

• a atualização de todos os salários e pensões que permitam a recuperação de poder de 
compra, não aceitando quaisquer medidas que resultem em contenção ou moderação 
salarial; 

• a revisão das carreiras gerais, especiais, subsistentes e não revistas, bem como a criação 
de carreiras específicas nos setores da educação, saúde, autarquias, entre outras; 

• a correção da tabela remuneratória única; 

• a revisão do Sistema de Avaliação do Desempenho (SIADAP); 

• o combate à precariedade laboral; 

• a formação e a qualificação dos trabalhadores no âmbito da transição digital dos serviços 
públicos e da modernização da Administração Pública. 

 

VIVA O TRABALHO E OS TRABALHADORES! 
VIVA O 1º DE MAIO! 


