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A proposta  de  Orçamento  de  Estado para 2013 quer  impor  um brutal  aumento  do  IRS o  que,  a  concretizar-se, 
significaria um  autêntico assalto, um roubo descarado aos trabalhadores e reformados  para dar cumprimento às 
imposições do FMI e do BCE-EU que PS, PSD e CDS assinaram. No verso deste documento poderás encontrar a lista  
dos roubos que eles pretendem efectuar

É mais do mesmo! Os trabalhadores, os reformados e pensionistas sempre a pagar, enquanto que para o grande capital  
continuam as benesses e os colossais lucros obtidos à nossa custa.  

− 8.000 milhões de euros que o país vai pagar de juros ao FMI e à UE este ano, equivalem a um ano inteiro de 
salários de todos os trabalhadores da Administração Pública;

− 8.000 milhões de euros enterrados no BPN, davam para assegurar durante 4 anos a comparticipação total dos 
medicamentos receitados pelo Serviço Nacional de Saúde.

− 6.000 milhões de euros que o governo deu à banca privada.

− Só nos 9 meses de 2012 – a GALP teve lucros de  +15,3%  177,1 milhões de euros  e o BPI de + 57%  277 
milhões € !

Como se vê há dinheiro! 

Mas pretendem não ficar por aqui. Pretendem reduzir ainda mais os apoios sociais: subsidio de desemprego, subsídio de 
doença e roubar nas pensões e reformas; já anunciaram novos e brutais cortes na   saúde (menos 660 milhões)   e   educação   
(menos 1125 milhões) o que é o mesmo que dizer que iremos pagar mais pelo  “luxo” de estar doente ou de os filhos 
irem à escola. Se a tudo isto juntarmos os “habituais” aumentos com que somos brindados da electricidade, gás, água,  
dos transportes, etc. será caso para dizer que teremos de aprender a não comer!  Mas até o subsídio por morte eles  
pretendem diminuir em 50%. 

Esta politica é VIOLENTA E CRIMINOSA e é um autêntico TERRORISMO SOCIAL !

Não podemos ficar calados e a pensar como é que cada um vai organizar a sua vida! Temos de lutar.

Os trabalhadores da Carris, tal como todos os trabalhadores, têm uma arma importantíssima: a sua LUTA e ela será 
tanto mais eficaz quanto maior for o nº de trabalhadores que a ela aderirem.  Dirão que esta é uma verdade de há 
muito tempo mas, hoje, ela adquire uma maior actualidade e urgência, mesmo tendo em conta que os sacrifícios que os 
trabalhadores e as suas famílias são obrigados a fazer para fazerem face às  despesas que têm.  

É preciso dizer Basta!  Vir à luta dia 14, significará dizer ao Governo, BASTA DE ROUBOS!  É lutar para defender os  
salários e direitos, o AE e simultaneamente dar o contributo para derrotar esta política! O Governo só recuará se cada vez  
mais trabalhadores disserem não a esta política!  Luta por ti e pelos teus filhos! Por isso te dizemos, ADERE 



OS 7 ROUBOS DIRECTOS AO SALÁRIO DOS TRABALHADORES DA CARRIS

PREVISTOS NO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2013

(A que depois ainda há que acrescer os aumentos de IMI, das taxas moderadoras, dos impostos sobre o tabaco 
e o combustível, dos transportes, etc).

1.  ROUBO DO SUBSÍDIO DE FÉRIAS

O Subsídio de Férias é roubado como já o foi este ano. Acima de 1200 Euros roubam tudo, entre 600 e 1200  
euros roubam quase tudo.

2. SUBSÍDIO DE NATAL É FRACCIONADO

O Subsídio de Natal é pago em 12 prestações mensais – alteração que serve para tentar disfarçar a brutal 
redução do salário mensal, mas também já prepara outros ataques ao subsídio de Natal. 

3. ROUBO DE 3,5% a 10% NOS SALÁRIOS ACIMA DE 1500 EUROS

Esta medida, já imposta nos últimos Orçamentos de Estado, volta a estar proposta. É verdade que na Carris não 
há muitos salários brutos acima de 1500 Euros, mas não deixa de ser um roubo aos que os têm.

4. ROUBO PELO CONGELAMENTO SALARIAL E NÃO PROGRESSÃO NA TABELA

O congelamento salarial e de progressões, que vai para o terceiro ano, não pode ser esquecido. Para cada vez 
mais trabalhadores isto representa um roubo de largas centenas de euros que deveriam estar a receber.

5. ROUBOS NO VALOR HORA E AFINS

Desde há dois anos que nos vêm impondo roubos no valor hora, no trabalho extraordinário e nocturno, em dia 
feriado e de descanso semanal. O Acordo UGT/Patrões tornou esse roubo extensivo a todos os trabalhadores.  
Mas não só isso entra em contradição com o Acordo de Empresa (e a imperatividade não é aceitável) como 
neste Orçamento já colocam novos roubos, como por exemplo a redução do valor do trabalho extraordinário 
para os 12,5%, ainda que por enquanto só para os horários de 35 horas.

6. ROUBO PELA SOBRETAXA DO IRS 

Uma sobretaxa de 4% é aplicada no IRS sobre todos os rendimentos do trabalho. Isto significa o equivalente ao 
roubo de 60% de um salário ou subsídio – lembra-te que um salário são cerca de 7% dos rendimentos anuais.

7. ROUBO PELO AUMENTO BRUTAL DO IRS

Como se tudo o acima exposto não fosse bastante, o Governo ainda aumenta brutalmente o IRS, através de um 
aumento  das  taxas,  da  redução  do número  de  escalões,  da  redução  das  deduções  e  do  aumento  da  base 
tributável. Tudo somado representa um aumento de cerca de 30% do IRS, que representará sempre para a 
maioria dos trabalhadores pagar mais umas largas centenas de euros por ano.

TUDO SOMADO, SÃO EM MÉDIA DOIS SALÁRIOS E MEIO QUE TE SÃO 
ROUBADOS EM 2013

E TUDO PARA GARANTIR O LUCRO DOS GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS, O ROUBO DE MILHARES DE 
MILHÕES PARA A BANCA, E OS PRIVILÉGIOS DOS PODEROSOS, DOS AGIOTAS E DEMAIS PARASITAS!

(Quem não fizer a greve geral é como se estivesse de acordo com estes roubos! Candidata-se a uma 
palmadinha nas costas e a uma rifa para uma bicicleta, mas está a hipotecar a sua própria sobrevivência)


