
BASTA!
DE AGRESSÃO AOS TRABALHADORES!

DE INJUSTIÇAS!

DE DESTRUIÇÃO!

DE EXPLORAÇÃO!

DE EMPOBRECIMENTO!

DE ROUBO!

Lutar por um
Portugal
com futuro

Lutar por um
Portugal
com futuro
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Célula dos Trabalhadores da C. M. 
Loures e SMAS

Partido Comunista Português
Rua da República, n.º 43, 1º 2670-
473  Loures   

 BASTA!

Degradação da 
vida dos 

trabalhadores e 
do povo

As políticas e medidas contra os trabalhadores continuam, neste 
momento estamos perante uma violenta ofensiva que é preciso 
intensificar o protesto, a indignação e a luta de todos quantos se 
sentem atingidos nos seus direitos e na sua dignidade.

Algumas medidas, em nome da “estabilidade financeira”… que 
vão degradar ainda mais as condições de vida dos trabalhadores e 
do povo, que vão alastrar a pobreza e afundar o país no plano 
económico e social:

- despedimentos;
- generalização da precariedade;
- cortes e congelamentos nos salários e pensões;
- IRS – alteração nos escalões e redução drástica do valor das 
deduções (saúde, habitação, educação);
- aumento do IVA, na restauração, nos bens alimentares, na 
electricidade e no gás;
- aumento dos preços dos medicamentos, taxas moderadoras, 
transportes, combustíveis, portagens;
- IMI: os imóveis vão ser reavaliados, as isenções passarão a um 
máximo de 3 anos e aumenta a percentagem da taxa;
- ataque ao Poder Local Democrático, um dos pilares essenciais da 
organização democrática do estado, enquanto conquista de Abril;
- Reforma Administrativa: com a extinção de um número 
significativo de freguesias, elimina a participação política, retira 
força à representação dos interesses locais, reduz a proximidade 
das populações;
- destruição de serviços públicos;
- privatização de empresas públicas estratégicas – EDP, REN, GALP, 
CTT, Águas de Portugal, TAP, Metro, ANA, CP, entre outras;
- alargamento do horário de trabalho em meia hora por dia, sem 
remuneração;
- redução do valor pago pelas horas extraordinárias, trabalho 
nocturno e abonos;
- redução de trabalhadores (até ao final do ano 2012 nas 
autarquias locais redução no mínimo de 2% do nº de 
trabalhadores);
- redução do nº cargos dirigentes (até ao final do 1º semestre de 
2012, nas autarquias locais redução no mínimo de 15% do nº de 
cargos dirigentes);
- corte em 50% no subsídio de natal de 2011;
- corte nos subsídios de férias e natal de 2012/2013.

Nas remunerações em que a base mensal seja superior a 1000€ são 
suspensos os dois subsídios.
Nas remunerações que não excedam o valor de 1000€
§  Salário de 485 – 0%
§  Salário de 500 – 6% de um subsídio
§  Salário de 550 – 25% de um subsídio
§  Salário de 600 – 45% de um subsídio
§  Salário de 650 – 64% de um subsídio
§  Salário de 700 – 83% de um subsídio
§  Salário de 740 – 99% de um subsídio
§  Salário de 750 – 100% de um subsídio + 3% de outro
§  Salário de 800 – 100% de um subsídio + 22% de outro
§  Salário de 850 – 100% de um subsídio + 42% de outro
§  Salário de 900 – 100% de um subsídio + 61% de outro
§  Salário de 950 – 100% de um subsídio + 81% de outro
§  Salário de 990 – 100% de um subsídio + 96% de outro

No  Município de Loures 

Os trabalhadores e o 
povo contam sempre com 
o PCP!

É esta a realidade do Município que chegou a continua a 
estar considerado como um dos melhores degradação dos serviços prestados nas áreas da 
prestadores destes serviços no País.recolha de resíduos sólidos e abastecimento de 

água.

Ao mesmo tempo o valor da factura paga pelos O lixo acumula-se 
munícipes aos SMAS aumentou durante dias na via 
brutalmente.públ ica, por as 

viaturas estarem 
Ret i rada do subs íd io  de  a v a r i a d a s  
deslocação aos trabalhadores frequentemente e 
em Novembro/2010, criado em os contentores estão 
1983 (cerca de 90€/mês).s e m  l a v a g e m  

durante meses.
Corte de 2 sábados/mês a partir  
de Outubro de 2011aos São recorrentes os 
trabalhadores dos Resíduos c o r t e s  n o  
Sólidos (representa em média abastecimento de 
cerca de 120-200€/mês).água, ao mesmo 

tempo que nada se 
As condições de trabalho faz para reduzir as 
continuam a degradar-se.enormes perdas na 

r e d e  d e  
a b a s t e c i m e n t o .  
Quase 1/3 da água 
comprada à EPAL é 
perdida. 

Quanto perde
nos subsídios

de Férias 
e Natal de
2012/2013
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Por Um Futuro Melhor!

Precisamos de outro rumo, de outra política. Que 
aumente os salários e as pensões, combata a 
precariedade, afirme os direitos dos trabalhadores. 
Que defenda a produção nacional, renegoceie a 
dívida, apoie as Pequenas e Médias Empresas. Que 
ponha fim às privatizações e recupere para o Estado 
os sectores estratégicos da economia. Que taxe a 
banca, a especulação financeira, o património de 
luxo. Uma política que contra a dependência 
externa, e o rumo da União Europeia, afirme a 
soberania nacional.
 
Que tenha como objectivo central salvar o país, 
travar as injustiças, o desemprego e o 
empobrecimento dos portugueses - Uma política a 
pensar nas pessoas.

A indiferença

Primeiro levaram os comunistas,
Mas eu não me importei
Porque não era nada comigo.

Em seguida levaram alguns operários,
Mas a mim não me afectou
Porque eu não sou operário.

Depois prenderam os sindicalistas,
Mas eu não me incomodei
Porque nunca fui sindicalista.

Logo a seguir chegou a vez
De alguns padres, mas como
Nunca fui religioso, também não liguei.

Agora levaram-me a mim
E quando percebi,
Já era tarde.

Bertolt Brecht

Não fiques indiferente. 
É preciso por isso que os trabalhadores e o povo tomem em mãos a derrota desta 
agressão. Não só para defenderem os seus direitos e a sua dignidade, mas para 
defenderem o seu país.
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