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DIA 25 DE MARÇO 
DIA DE LUTA 

Jovens e menos jovens, vamos todos à luta! 
O SINTTAV emitiu um pré-aviso de greve para dia 25 de Março de 2021 

 

Esta greve insere-se no Dia Nacional de Luta dos Jovens Trabalhadores, patrocinada pela CGTP-IN, sob o lema: 

 «+ Emprego, + Salários, + Estabilidade! Com Coragem e Confiança! Lutar pelos Nossos Direitos!»  

O momento que continuamos a viver, exige que tomemos a iniciativa e que, respeitando tomando as medidas 

sanitárias necessárias, façamos um grande Dia Nacional da Juventude, um dia de luta pela estabilidade no 
emprego, pelo aumento dos salários, contra os horários desregulados e a intensificação dos ritmos de 
trabalho. 

A crise e as dificuldades não são para todos. 
Numa altura em que o país continua a atravessar uma crise pandémica, social e económica, são sempre os mesmos 
os sacrificados, os trabalhadores e sobretudo os jovens trabalhadores. 

O sector das telecomunicações não está em crise. 

Muito pelo contrário. As empresas de telecomunicações nunca facturaram tanto como agora.  

Com grande parte da população em confinamento em casa, em teletrabalho, ensino à distância, compras online, 
socialização pelas redes sociais e por telefone, aumentou a dependência das telecomunicações, internet e a 
facturação destas empresas. 

Assim sendo, exige-se: + Emprego + Salários + Estabilidade. 

Mas também:  
Por uma compensação face às despesas do teletrabalho; 
Pela exigência da Contratação Colectiva; 
Por mais respeito por quem trabalha e fim da precariedade. 

 
Participa nas iniciativas programadas para o dia 25 de Março. 

As empresas notificadas com o pré-aviso de greve são as seguintes: 

Action Portugal, Adecco Prestação de Serviços, Adecco Recursos Humanos, Armatis lc Atlantic, ARMATIS LC 
PORTUGAL, COMPANEO, Emprecede, ETCP, GIGP, GOHEADING, Grupo Egor, Intelcia, Kelly Services - Gestão de 
Processos, Kelly Services, Lusotemp - (Grupo L-Talenter), Majorel Portugal, Manpower Portugal, Manpowergroup 
Solutions, Multipessoal, Multitempo, Randstad II-Prestação de Serviços, Randstad Recursos Humanos, RH Mais, 
RH PORTUGAL, SUI GEST, TALENTER - Gestão de Projetos, TALENTER - Trabalho Temporário, Techinfor, 
Teleperformance Portugal, Tempo Team, Vertente Humana. 

QUANDO SE LUTA, NEM SEMPRE SE GANHA. 
QUANDO NÃO SE LUTA, PERDE-SE SEMPRE. 
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