
PETI<;AO 

Pelo au men to do Acrescimo Regional ao Salario Minimo Nacional 

na RegHio Autonoma dos A~ores. 

Os trabalhadores axorianos tern de fazer face a urn custo de vida que e agravado pela 
insularidade e continuam a ter urn rendimento rnedio bastante inferior ao dos 
trabalhadores do Continente. 
Esta desigualdade rernunerat6ria, representa urn sacrificio agravado para· as familjas 

as:orianas. 0 aumento das situas:oes de pobreza entre os as:orianos .que, apesar de 
trabalharem, efectivarnente, nao recebem o suficiente para viverem condignamente, 
demonstra a injustis:a desta situas:ao, que e prejudicial para a coesao social do nosso 
Pais. 
0 Acrescimo Regional ao Salario Minimo Nacional tern sido urn instrurnento 
irnportante para rninorar as dificuldades dos axorianos. No entanto, o aumento do custo 
de vida faz com que o acrescimo de 5% nao seja suficiente para assegurar condis:oes de 
vida dignas a quem trabalha. 
0 aumento dos sahirios e indissociavel de uma maier justis:a na distribuis:ao da riqueza, 
da melhoria do rendimento, do aUI11ento do consumo e da dinarnizas;ao da economia 
regio.nal, mas e tarnbem determinante para a crias:ao de mais e melhor ernprego, a 
valorizayao das profissoes, a dignificas:ao dos trabalhadores e o desenvolvirnento 
econ6rnico e social. 
Propoe-se, assim, o Acrescimo Regional a Retribui~ao 1\'Iinima Mensal Garantida 
de 5r% para 7,5%, para os trabalhadores por conta de outrem, mantendo a sua 
indexa~ao a Retribui~ao Minima Mensa) Garantida nacional, para que possa ~epor 
alguma justi~a relativa nas remunera~oes dos trabalhadores a~orianos, bern como 
contribuir para atenuar as consequencias do aumento do custo de vida sobre as 

camadas sociais mais fragilizadas r--- AS~E~rn-LE!A LEGISLAriv'A-. ,l· 
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