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A CES protege os direitos 
fundamentais de todos  
os trabalhadores e de  
todas as trabalhadoras!

•   Direito a condições justas de trabalho

•   Direito de associação a todos os níveis, 
especialmente no domínio político, sindical e civil

•   Direito a educação e a formação

•   Direito a um nível de vida decente

•   Direito a vida familiar

•   Direito à integridade moral e física

•   Direito a acomodação

•   Direito à saúde

•   ….e a todos os outros direitos especificados na 
Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia  
e nas convenções internacionais

A CES defende um tratamento justo  
e igual para todos os trabalhadores e 
trabalhadoras migrantes na Europa. 

Acredita que as organizações sindicais 
devem desempenhar um papel central na 
luta pela proteção e igualdade de trata-
mento de todos os trabalhadores migrantes, 
independentemente do seu estatuto, em 
termos do acesso à proteção social, lutando 
contra a exploração e a precariedade de 
mão de obra e promovendo os direitos  
laborais e os direitos sociais fundamentais 
de todos os migrantes.

A CES critica o uso de termos como 
“ilegal” e outras categorias criminais na 
descrição de migrantes com um estatuto 
irregular e opõe-se ao uso de “etiquetas” 
discriminatórias aplicadas aos trabalha-
dores.

A CES está empenhada na promoção 
da solidariedade entre todos os trabalha-
dores e na luta contra a disseminação de 
sentimentos de intolerância em relação aos 
migrantes.

A CES apoia a sindicalização de trabalha-
dores sem papeis para permitir uma ação 
mais eficiente na proteção de todos  
os trabalhadores.

A CES gostaria de ver fortalecido o papel 
da inspeção ao local de trabalho para 
garantir que os trabalhadores sem papeis 
possam submeter queixas sem receio de 
serem expulsos.

Em parceria com as ONGs, a CES 
reafirma a necessidade de ratificar a 
Convenção internacional sobre a proteção 
dos direitos de todos os trabalhadores 
migrantes e membros das suas famílias.

O projeto “A Que Preço É o Tomate?!” procura 
combater a exploração dos trabalhadores e garantir 
o reconhecimento e a proteção dos direitos sociais 
fundamentais dos trabalhadores não documentados 

na Europa, através de ações sindicais.

Websites: 
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm;

http://www.etuc.org/r/49
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