
                                                                         

 
 

 
Saudação 

 
 
Realizamos no passado dia 26 Março uma Grande Manifestação de Jovens Trabalhadores, 
assinalando os 63 anos do dia Nacional da Juventude. 
 

1. Esta grande acção de luta, com que terminamos a Acção Nacional Descentralizada convocada 
pela CGTP-IN, foi realizada com forte determinação e empenho por parte dos Sindicatos, 
Federações e Uniões, que fizeram um bom trabalho de esclarecimento e mobilização dos 
jovens trabalhadores. 

 
2. A Comissão Executiva da CGTP-IN e a Direcção Nacional da INTERJOVEM saúdam a 

participação dos milhares de jovens trabalhadores com vinculo efectivo, com vinculo precário 
ou  em situação de desemprego (dos Sectores Privado e Publico), que encheram ruas de 
Lisboa, demonstrando que não aceitam estas politicas que os empurram para a instabilidade e 
a insegurança, que não respondem aos problemas que os afectam, nem às suas legítimas 
aspirações. 

 
3. Esta foi uma grande manifestação de jovens trabalhadores e uma demonstração clara de que 

os jovens não se resignam, e intensificarão a luta pelas suas justas reivindicações e por um 
Futuro Digno.  

 
4. Os jovens trabalhadores afirmam-se como uma Geração que não abdica de Direitos laborais 

e sociais exigindo uma política que promova o EMPREGO COM DIREITOS – ESTABILIDADE 
DO EMPREGO, SALÁRIOS E HORÁRIOS DIGNOS, factores indispensáveis para a melhoria 
das suas condições de trabalho, para a concretização do direito a organizarem a sua vida,  
para o desenvolvimento e o progresso social do País. 

 
5. Importa assumir nas nossas mãos as tarefas de afirmação da importante força que somos, 

prosseguindo e intensificando o trabalho das Comissões de Jovens em cada sindicato, 
Federação e União, com a ajuda da INTERJOVEM.  Cada organização sindical tem que ser, 
cada vez mais, um espaço de participação e um instrumento de acção dos jovens 
trabalhadores. 

 
6. A Comissão Executiva da CGTP-IN e a Direcção Nacional da Interjovem apelam a todos os 

jovens que participaram nas acções preparatórias e na grande Manifestação de 26 de Março 
para que, durante todo o mês de Abril, intensifiquem o trabalho de informação, de 
esclarecimento e de mobilização da juventude trabalhadora com vista à realização de um 
grande 1º de Maio. 

 
A Comissão Executiva 
do Conselho Nacional 
 
 
 
      INTERJOVEM 

 



                                                                         

 


