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Se o país está melhor, se a economia 
cresce acima do esperado, se o 
desemprego baixa mais do que o 
previsto, se o défice se reduz a 
um ponto que surpreende todos e 
se são sinceras as palavras dos 
governantes quando afirmam que o 
grande contributo para tal melhoria 
foi dada pelos portugueses, então:
• Porque continuamos a ser 

penalizados com uma austeridade 
que ainda continua a penalizar-nos 
fortemente?

• Por que razão se aponta para não 
atualizar salários até, pelo menos, 
2021, tendo em conta que a última 
atualização se deu em 2009?

• Por que razão não se garante que 
os professores voltarão a progredir 
em 2018?

• Por que motivo não se mexe 
nos horários de trabalho que, 
reconhecidamente, são uma das 
causas do tremendo desgaste que 
se abate sobre os professores no 
exercício da sua profissão?

• Por que se mantém um tão 
elevado nível de precariedade 
não tendo, sequer, sido abertas 
todas as vagas que o quadro legal 
impunha?

• Por que razão não é dada qualquer 
resposta ao progressivo e rápido 
envelhecimento da profissão e, 
pelo contrário, se aumenta, cada 

vez mais, o tempo exigido para 
a aposentação, sendo cada vez 
menor o valor da pensão que se 
recebe? 

Então, que ganham os 
trabalhadores com a melhoria da 
situação económica do país? 
Não podemos aceitar que os 
resultados obtidos à custa dos 
sacrifícios de quem trabalha sejam 
apenas para antecipar pagamentos 
ao FMI e para enviar milhares de 
milhões para os chamados credores, 
que, na verdade, são abutres que, se 
deixarmos, nunca deixarão de nos 
perseguir.

Temos de dar uma resposta 
inequívoca!

Aquilo que dá mais força à luta, não 
é a sua duração ou a violência dos 
seus efeitos, mas sim o seu nível de 
adesão! A Greve de 21 de junho será 
a oportunidade de, UNIDOS, TODOS 
fazermos valer as nossas justas 
reivindicações.

Temos direito a 
um futuro melhor. 
Não nos roubem  
a esperança!

SE O PAÍS ESTÁ MELHOR, POR QUE  
NÃO MELHORAM AS NOSSAS 
CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO?
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