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Manifestação – 35 horas – Federação Nacional dos Sindicatos em Funções Públicas e

Sociais

Camaradas,

A  realização  desta  grande  acção  de  luta  é  mais  uma face  da  luta  intensa  que  os

trabalhadores da Administração Pública têm vindo a desenvolver já há muitos anos.

Que  não  haja  enganos:  os  sucessivos  governos  elegeram  os  trabalhadores  e  a

Administração Pública como alvos a abater para reconfigurar o Estado e destruir as

suas funções sociais.

Desde  2011  foram  já  despedidos  cerca  de  80 000  trabalhadores  através  de

mecanismos  de  mobilidade  especial  ou  requalificação,  as  chamadas  «rescisões

amigáveis»,  aposentações  forçadas  graças  aos  cortes  nas  pensões  e  o  Governo

pretende  despedir  mais  12 000  no  decurso  deste  ano.  Despedir  e  destruir  num

momento em que a face mais negra da consequência destas políticas está à vista:

níveis de desemprego nunca antes visto, perda do poder de compra na ordem dos 20%

graças aos cortes salariais e nas pensões, impedimento do acesso dos cidadãos aos

seus direitos mais básicos como se tem assistido no sector da saúde onde, por falta de

meios e de pessoal,  hoje morrem pessoas  porque não são atendidas,  dada a falta

gritante de trabalhadores.
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Também  este  cenário  é  consequência  do  aumento  para  as  40  horas  de  trabalho.

Camaradas,  a  pretexto  da  melhoria  dos  serviços  públicos,  o  governo  impôs  uma

medida  ilegal  e  inconstitucional,  violou  e  viola  o  direito  à  contratação  colectiva  e

promove o trabalho gratuito de milhares de trabalhadores da Administração Pública.

A  implementação  das  40  horas  representou  para  os  trabalhadores  20  horas  de

trabalho por mês a troco de nada, com sacrifício da sua vida pessoal e familiar e sem

impacto nos serviços públicos uma vez que o Governo continua a despedir pessoal. A

selvajaria do processo de requalificação no Instituto de Segurança Social em relação a

697 trabalhadores é bem exemplo de que o Governo e os seus serventes não olham a

meios  para  atingir  os  fins.  Com  ilegalidades  atrozes,  Mota  Soares  não  recuou  um

milímetro  neste  processo,  mas  os  trabalhadores  e  esta  Federação  não  baixam  os

braços e tudo farão para impedir a conclusão deste processo.

Camaradas,

Também  o  recurso  ilegal  aos  Contratos  Emprego  Inserção,  com  a  colocação  de

trabalhadores desempregados a desempenharem tarefas permanentes, sem quaisquer

direitos  laborais,  o  que  motivou  uma  reclamação  junto  da  OIT  contra  o  Estado

Português por violação das normas mais básicas do direito ao trabalho e ao salário.

O encerramento contínuo de serviços públicos, a degradação dos serviços, a estratégia

de destruir para privatizar demonstram bem como a imposição das 40 horas não só

contribuíram  para  uma  Administração  Pública  melhor  como  revelam  que  o  único

objectivo  é  destruir  os  direitos  dos  trabalhadores  e,  por  esta  via,  por  em causa  a

prossecução das funções sociais do Estado.

As  35  horas  na  Administração  Pública  são  fruto  da  luta  dos  trabalhadores,  na

continuidade dessa luta secular  que é a luta pela redução da jornada de trabalho.

Motivo que esteve na base da criação do Dia Internacional do Trabalhador e também

do Dia Internacional da Mulher, em que o direito ao repouso e aos lazeres, o direito à
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articulação da vida profissional com a vida privada foi sempre uma reivindicação da

classe trabalhadora.

Mas a desregulamentação do horário de trabalho é também um dos objectivos da

direita e do grande capital, que, por esta via, pretendem dispor dos trabalhadores a

qualquer momento, apenas em seu benefício e com o objectivo de arrecadar mais

lucros,  tratando  as  pessoas  como  peças  de  uma  engrenagem  e  não  como  seres

humanos.

Camaradas,

Em  Portugal,  para  que  tivéssemos  direito  às  35  horas,  os  sindicatos  da  UGT  que

vendem os direitos dos trabalhadores em seu benefício, comprometeram os aumentos

salariais e o direito a férias com a assinatura do chamado acordo do vinho do Porto.

Hoje, trabalhamos 40 horas por menos salário, menos férias, menos direitos. Mas em

nenhum momento podemos ser acusados de baixar os braços.

Obrigámos  o  Ministério  da  Saúde,  que  recusava  há  anos  qualquer  negociação,  a

responder  à  nossa  proposta  das  35  horas.  Convocámos  todas  as  entidades

empregadoras públicas dos serviços centrais para procedimentos de conciliação com

vista à assinatura de ACEEPs de reposição das 35 horas.  Exigimos ao Secretário de

Estado da Administração Pública o respeito pela contratação colectiva e a reposição

das 35 horas. Lutámos nos locais de trabalho. Lutámos na rua. E lutaremos.

Para a Federação, as 35 horas são uma questão fundamental na nossa acção e luta,

porque defendemos o trabalho com direitos e o direito de cada um de nós à vida com

dignidade  e  felicidade.  E  é  em nome  dos  trabalhadores  que  hoje  estamos  aqui  e

sempre  estaremos  até  que  sejam  repostas  as  35  horas  de  trabalho  para  toda  a

Administração Pública. Por ser um direito nosso mas também porque só com direitos

para  os  trabalhadores  estaremos  em condições  de  defender  as  funções  sociais  do

Estado, os serviços públicos e o cumprimento da Constituição da República Portuguesa

no reconhecimento dos direitos fundamentais de todos e cada um de nós.
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Viva a luta dos trabalhadores da Administração Pública!

Viva a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e

Sociais!

A luta continua!

4


