
SAUDAÇÃO

PELA PASSAGEM DOS 40 ANOS
DO 25 DE ABRIL E DO 1º DE MAIO

A Assembleia Geral da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas
e Sociais, reunida no dia 9 de Abril de 2014, em Lisboa, saúda a passagem do 40º Aniversário do 25
de Abril e do primeiro 1º de Maio em liberdade, datas históricas fundamentais para os trabalhadores
da Administração Pública.

O acto libertador dos Capitães de Abril, em 25 de Abril de 1974 que derrubou o regime fascista de
quase meio século, a que de imediato se seguiu o movimento popular que transformou o golpe
militar numa revolução popular, de carácter claramente democrática e nacional, abriu a porta para a
modificação do aparelho de Estado que, deixou de ser um instrumento de um regime repressivo e
passou  a  contribuir  para  a  consolidação  do  Estado  democrático,  do  ponto  de  vista  político,
económico, social e cultural.

Os trabalhadores da Administração Pública, sentiram de forma muito particular o que representou o
25 de Abril  de 1974, desde logo,  pela conquista da liberdade de associação, determinante para
encetar o movimento colectivo de constituição de sindicatos no sector, proibidos desde 1933 pelo
fascismo.

O 1º  de Maio de 1974, o  primeiro comemorado em liberdade,  merece um particular  realce na
história da Revolução dos Cravos, pela afirmação veemente dos trabalhadores e do povo em geral
de que aquela era uma revolução democrática e popular e o início de um processo de transformação
da nossa sociedade,  designadamente,  em matéria de conquista de novos e mais direitos para os
trabalhadores.

A consagração dos direitos colectivos e individuais dos trabalhadores da Administração Pública, de
que  se  destacam o direito  de  associação  sindical,  o  direito  à  greve,  o  exercício  da  actividade
sindical, os aumentos salariais anuais e dignos, a estabilidade de emprego, a redução da duração
semanal de trabalho e o direito a um dia e meio de descanso por semana e posteriormente, a dois
dias, o direito a férias e ao respectivo subsídio, bem como ao subsídio de Natal, são tudo conquistas
inegavelmente decorrentes do 25 de Abril de 1974.
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O processo contra-revolucionário entretanto encetado, para o qual tem contribuído ao longo de mais
de trinta anos, entre outros factores, o processo de integração europeia e a progressiva transferência
da  soberania  nacional  para  a  UE,  iniciado  com  a  adesão  de  Portugal  à  CEE,  tem  vindo
paulatinamente a destruir muitos dos direitos conquistados pelos trabalhadores da Administração
Pública e a subverter o Estado democrático constitucionalmente consagrado e as funções sociais
nela previstas.

40 anos de pois de Abril, 40 anos após o primeiro 1º de Maio em liberdade, é preciso reafirmar
Abril, os seus princípios e as suas conquistas. É preciso romper com as políticas de direita, somente
favoráveis ao grande capital. É imperioso encontrar uma alternativa de esquerda, com políticas de
esquerda,  em  que  o  trabalho  com  direitos  e  uma  Administração  Pública  ao  serviço  do  Povo
Português sejam uma realidade.

VIVA O 25 DE ABRIL!

VIVA O 1º DE MAIO!

Lisboa, 9 de Abril de 2014

   A Assembleia Geral
                                           da FNSTFPS
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