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Nunca esta expressão popular assentou tão bem.
Apesar das encenações de desacordo entre o Go-
verno PS e o PSD, o Orçamento do Estado para
2011 foi aprovado, com os votos a favor do PS e a
abstenção (favorável) do PSD, como era previsível
e como era vontade do grande capital. Por mais
pantomina feita, o objectivo final de acentuar a
exploração dos trabalhadores, a começar pelos da
Administração Pública, tinha de prevalecer.
Com retoques na maquilhagem, que em nada reti-
ram no peso das suas consequências, aí está o Or-
çamento do Estado para o próximo ano, que vai
agravar ainda mais a situação da já nossa débil
economia e também as condições de vida dos tra-
balhadores, dos reformados e pensionistas e dos
mais desfavorecidos em geral.
José Sócrates, Passos Coelho, Teixeira dos Santos,
Eduardo Catroga e quejandos (onde se incluem os
afanosos banqueiros da nossa praça) quiseram fa-
zer crer que sem orçamento era o caos e o País “fe-
chava”. 
Puro logro este em que nos querem fazer cair. É
este orçamento e todos os outros para trás, com
medidas políticas do calibre das que foram agora
aprovadas que progressivamente hipotecam o fu-
turo de Portugal.
Um logro em que os trabalhadores da Administra-
ção Pública recusam cair, lutando por um futuro
melhor, como o fizeram na Manifestação Nacional
do passado dia 6, ou como o irão fazer na Greve
Geral de 24 de Novembro.

ANTES DE O SER, JÁ O ERA...



//  EDITORIAL//
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A LUTA 
É A RESPOSTA CERTA

›› São tempos difíceis para os trabalhadores. Como sempre, os responsáveis
pela crise, os grandes grupos económicos e financeiros, entendem que a so-
lução passa pelo sacríficio de quem trabalha. Para pôr em prática essas orien-
tações, temos o PS e o PSD que não se coíbem de estender a passadeira ver-
melha à banca. O PEC e o Orçamento de Estado não são mais do que armas
para retirar direitos aos trabalhadores e piorar as condições de vida da maio-
ria da população.

Perante esta declaração de guerra, não há outra resposta que a
luta. Através dos apelos à paz social e à conciliação, sabemos
que têm medo da unidade dos trabalhadores. O 6 de Novembro
foi o prólogo da greve geral. Muitos e muitos milhares de traba-
lhadores encheram as ruas e avenidas de Lisboa e demonstra-
ram disponibilidade para prosseguir a resistência contra as políti-
cas de direita.

A luta por um mundo de paz, justiça e progresso social sempre
foi uma bandeira de todos os trabalhadores. No dia 20 de No-
vembro vamos reafirmá-lo na Avenida da Liberdade. A Cimeira
da NATO, apoiada e promovida pelo Governo, vai ser uma Cimei-
ra da Guerra. Depois da Cimeira das Lajes, pelas mãos do PSD,
em que se preparou a guerra contra o Iraque, receberemos, pe-
las mãos do PS, um encontro internacional de reconfiguração do
conceito estratégico da NATO.

No dia 24 de Novembro, travaremos uma das lutas com maior
significado das últimas décadas. Mais do que derrotar Sócrates
ou Passos Coelho, importa derrotar o caminho que PS e PSD
prosseguiram nas últimas três décadas. Trata-se de defender di-
reitos conquistados por gerações e gerações de trabalhadores.
Trata-se de defender o passado levantado por Abril e de con-
quistar o futuro que nos querem roubar. Cabe a cada um de nós,
nos locais de trabalho, informar, organizar e mobilizar para a gre-
ve geral.

À luta!

NO DIA 24 DE NOVEMBRO,
TRAVAREMOS UMA 

DAS LUTAS COM MAIOR
SIGNIFICADO DAS ÚLTIMAS

DÉCADAS. MAIS DO QUE
DERROTAR SÓCRATES 
OU PASSOS COELHO,
IMPORTA DERROTAR 

O CAMINHO QUE PS E PSD
PROSSEGUIRAM 

NAS ÚLTIMAS TRÊS
DÉCADAS. TRATA-SE 

DE DEFENDER DIREITOS
CONQUISTADOS POR 

GERAÇÕES E GERAÇÕES 
DE TRABALHADORES. 

TRATA-SE DE DEFENDER 
O PASSADO LEVANTADO

POR ABRIL 
E DE CONQUISTAR 

O FUTURO QUE NOS
QUEREM ROUBAR. 

›› ANA AVOILA

NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!



›› Nos últimos meses, a situação social agravou-se. Seguindo
as orientações dos grandes grupos económicos, o Governo PS,
com o apoio do PSD, lançou o Plano de Estabilidade e Cresci-
mento (PEC). Posteriormente, nasceram outras versões, mais
actualizadas e consonantes com os conselhos das instituições
da União Europeia e do capital financeiro. Longe de regular o
mercado financeiro e de acabar com os paraísos fiscais, como
havia proposto, há dois anos, o Governo optou por passar a fac-
tura da crise do capitalismo aos trabalhadores. Aprovou cortes
salariais, o agravamento da situação dos aposentados, cortes
nos subsídios sociais, aumento dos impostos e muitas outras
medidas que castigam principalmente aqueles que menos têm.
Ao mesmo tempo, disponibilizou milhões de euros para ajudar
bancos, no mesmo ano em que a banca tem lucros fabulosos.
Este Governo fez uma opção muito clara. Posicionou-se do lado
dos poderosos. E a proposta de Orçamento de Estado é o rosto
dessa opção. Só o corte nos salários vai custar aos trabalha-
dores da Função Pública uma redução de 1.432,5 milhões de
euros nos seus vencimentos. O Governo prevê que o corte de
vencimentos na Administração Central some 1.100 milhões de
euros, nas Regiões Autónomas e Autarquias Locais 90 milhões
e no sector empresarial do Estado 242,5 milhões. Não se pen-
se, contudo, que os atingidos serão apenas os trabalhadores
com remuneração base mensal superior a 1.500 euros. Atingirá
muitos mais do que os inicialmente previstos.

QUADRO I – REDUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA E AUMENTO 
DE IMPOSTOS SEGUNDO O PRÓPRIO GOVERNO – 2011
De acordo com a Proposta de Lei do Orçamento de Estado para
2011, a redução de remunerações atinge todos os trabalhado-
res da Administração Pública e das empresas públicas ou de
capital maioritariamente público, incluindo EPE e empresas que
integram o sector empresarial regional e municipal, com remu-
nerações ilíquidas mensais superiores a 1.500 euros. E segun-
do o nº4 do mesmo artigo, nas remunerações totais ilíquidas são
consideradas todas “as prestações pecuniárias que são objecto
de desconto para a Caixa Geral de Aposentações ou para a
Segurança Social, bem como todos os subsídios, suplementos
remuneratórios, incluindo emolumentos, gratificações e demais
prestações pecuniárias, designadamente senhas de presença,
abonos, despesas de representação e trabalho suplementar, ex-
traordinário ou em dias de descanso e feriados”. Só “não são
considerados os montantes abonados a título de subsídio de re-
feição, subsídio de transporte ou reembolso de despesas efec-

tuado nos termos da lei e os montantes pecuniários que te-
nham natureza social”. O corte também atinge “os subsídios de
férias e de Natal que constituem mensalidades autónomas”.
Portanto, este Orçamento de Estado visa atacar direitos dura-
mente conquistados pelos trabalhadores e reforçar o poder dos
grandes grupos económicos. Não é por acaso que os represen-
tantes da banca, sem qualquer pudor, visitaram o Presidente
do PSD (Passos Coelho) e o Primeiro Ministro e Secretário Geral
do PS (José Sócrates). Os donos do PS e do PSD quiseram ga-
rantir que os seus representantes políticos se punham de acor-
do para aprovar um Orçamento de Estado que defenda os seus
interesses.

QUADRO II – “TRANSFERÊNCIAS DO OE PARA A SEGURANÇA
SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR
Dificilmente, os trabalhadores portugueses poderão acreditar
no punho cerrado da bandeira do PS. Afirmando-se de esquer-
da, o partido de José Sócrates tem sido uma referência históri-
ca para a reconfiguração dos grandes grupos económicos.
Apesar de dizer que defende o Estados social e de acusar o PSD
de querer destruí-lo, No Orçamento de Estado, o PS ataca de
forma violenta o Estado social. São menos 2.499,2 milhões de
euros para o apoio aos mais pobres, à educação e à saúde. O
objectivo do PS e PSD é destruir o Estado social. Todos os meios
são usados para apelar à paz social e ao consenso. Os mesmos
que não abdicaram de parte dos lucros para aumentar a quali-
dade de vida dos trabalhadores, exigem agora sacrifícios a
quem produz. 

SÓ A LUTA 
PODE SALVAR OS TRABALHADORES
Perante a gravidade das medidas aplicadas e anunciadas, a
Frente Comum deu um importante passo no caminho para a
resistência às políticas de direita. No passado 6 de Novembro,
muitos milhares de trabalhadores protestaram nas ruas e ave-
nidas de Lisboa. Foi uma grande manifestação e uma grande
resposta a todos os ataques. Ficou demonstrado que os trabal-
hadores da Administração Pública rejeitam servir de carne para
canhão. Também ficou patente a disponibilidade para se elevar
a luta a outros patamares, como a greve geral marcada para
24 de Novembro.
A greve geral vai ser fundamental para travar a ofensiva con-
tra os trabalhadores. A decisão da CGTP de paralisar Portugal no
dia 24 de Novembro atesta bem a gravidade dos tempos em
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PORTUGAL AFUNDA-SE 
COM PS E PSD NO LEME

//  ACTUALIDADE//  

PEC E ORÇAMENTO DE ESTADO

NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!



que vivemos. Esta acção de luta será, certamente, um obstácu-
lo às pretensões do Governo, do PSD e dos grandes grupos
económicos e financeiros. Terá de ser vista como a confluência
de todas as lutas que temos travado ao longo de anos. Uma lu-
ta superior que exigirá uma grande mobilização dos trabalha-
dores da Administração Pública e que será uma das acções
com maior significado das últimas décadas.
Certamente, a luta não ficará por aqui. Cabe aos trabalhadores
elevar a luta aos patamares necessários para fazer recuar as
pretensões do Governo. Também lá fora, os trabalhadores dão
exemplos heróicos de resistência. Apesar de que cada país tem
a sua própria realidade, por toda a Europa dão-se inúmeros ca-
sos que são a prova de que a luta é o único caminho. Os traba-

lhadores da Grécia, da França e de Espanha, entre outros, leva-
ram a cabo poderosas acções de luta. Cabe a nós trava-las no
nosso país.
Depois do fim da experiência socialista no Leste Europeu, a ofen-
siva neoliberal destruiu direitos que se pensavam garantidos.
Houve um retrocesso nos direitos sociais, económicos e, em al-
guns casos, políticos. Durante os últimos 20 anos, houve um de-
sequilíbrio na arrumação de forças a nível mundial. A actual con-
testação social representa um importante fenómeno e um bom
augúrio para todos os trabalhadores. Um novo sistema económi-
co que sirva os interesses da maioria da população depende da
capacidade de nos libertarmos das velhas teses do capitalismo,
das quais o PEC e o Orçamento de Estado são filhos.
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REDUÇÃO DE DESPESAS E RESPECTIVAS RÚBRICAS EM % DO PIB EM MILHÕES €
Redução das despesas da Administração Pública (remunerações, congelamento de carreiras e admissões, 0,6% 1.040
redução de ajudas de custo, HE, etc.)
Redução de despesas com prestações sociais (congelamento de pensões, redução de 20% no RSI, eliminação 0,6% 1.040
do aumento extraordinário e do 1º e o 2º escalões do abono de família)
Redução de despesas com o SNS (medicamentos, exames, análises, etc.) 0,3% 520
Redução das transferências do Estado para outros sectores da Administração  Publica (autarquias, ensino, etc..) e para as empresas públicas 0,2% 347
Redução das despesas do PIDDAC (investimento) 0,2% 347
Outras medidas de redução da despesa (redução das indemnizações compensatórias, extinção de organismos da Administração Pública 0,1% 173
directa e indirecta, racionalização SEE) 
SOMA (REDUÇÃO TOTAL DA DESPESA PÚBLICA) 2% 3.467

AUMENTO DE RECEITAS E RESPECTIVOS IMPOSTOS
Redução dos benefícios fiscais no IRS (despesas de saúde, educação, diminuição da dedução nas pensões o que aumentará o IRS 0,4% 694
dos reformados e aposentados) e nos benefícios de  IRC 
Aumento de 2 pontos percentuais da taxa normal do IVA e taxa sobre a banca 0,6% 1.040
SOMA (AUMENTO TOTAL DE IMPOSTOS) 1,0% 1.734

FONTE: Comunicado do Ministério das Finanças

QUADRO I
REDUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA E AUMENTO DE IMPOSTOS EM 2011 CALCULADO COM BASE NO COMUNICADO DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MEDIDA REDUÇÃO DA DESPESA MILHÕES €
Eliminação das despesas de representação dos titulares de cargos políticos (desde o Presidente da República aos Secretários de Estado) 3,0
Eliminação das despesas de representação dos altos cargos públicos (Cargos de Direcção Superior e Intermédia de 1º e 2º graus) 36,0
Eliminação do pagamento dos telefones de casa Indeterminado
Eliminação do pagamento do Subsídio de Renda de casa aos detentores de cargos políticos Indeterminado
Redução dos carros disponibilizados aos detentores dos cargos políticos e altos cargos públicos e utilização destes somente para uso em serviço do Estado. Indeterminado
Eliminação das verbas inscritas no Orçamento de Estado destinadas à aquisição de serviços a privados para:
Estudos, Pareceres, Projectos, Consultoria 150,0
Assistência Técnica 108,7
Outros trabalhos especializados 617,1
Publicidade 47,0
Vigilância e segurança 90,9
Outros serviços 303,1
TOTAL DE REDUÇÃO DA DESPESA + de 1.356,2

QUADRO III
ALGUMAS MEDIDAS ALTERNATIVAS (E MORALIZADORAS) PARA REDUÇÃO DA DESPESA

TRANSFERÊNCIAS DO OE 2010 MILHÕES € 2011 MILHÕES € VARIAÇÃO 2011-2010 MILHÕES € VARIAÇÃO 2011-2010 EM %
Para a Segurança Social (LBSS) 7.726,9 6.742,6 -984,3 -12,70%
Para o SNS 8.698,7 8.100,0 -598,7 -6,7%
Para o Ministério da Educação 7.194,3 6.391,1 -803,2 -11,2%
Para os Estabelecimentos Ensino 1.285,0 1.172,0 -113,0 -8,8%
Superior e Acção Social
SOMA 24.904,9 22.405,7 -2.499,2 -10,0%

FONTE: Comunicado do Ministério das Finanças

QUADRO II
TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA A SEGURANÇA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR

NÃO AOS DESPEDIMENTOS!
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reais e do investimento e consumo público, potenciaram as
condições recessivas da economia nacional. É de recordar que
entre 2005 e 2007, o investimento público em termos reais
teve uma redução de quase 25%. Por sua vez, o consumo pú-
blico teve uma quebra de 1,4% em 2006 estagnando depois
em 2007 e a compensação salarial real na função pública teve
uma redução de 8% entre 2006 e 2007, o que contribuiu para
a desaceleração da compensação salarial real de todos os tra-
balhadores.
Um outro factor, resulta do agravamento das debilidades estru-
turais da economia nacional. Um modelo económico assente
nos baixos salários e em sectores de baixo valor acrescentado,
em que  Portugal assume o papel de re-exportador, dependen-
te da importação de matérias primas e outros consumos inter-
médios. Um papel «descartável», como se tem visto com a va-
ga de deslocalizações, pois assenta da concorrência com forças
de trabalho mais baratas de outras zonas do mundo. Modelo
que segue a par com um progressivo desmantelamento do
nosso aparelho produtivo nacional, nomeadamente ao nível da
indústria transformadora. Tudo isto se traduz num aumento do
défice da balança corrente e da nossa dependência externa,
logo do endividamento externo.
Estes factores têm que ser enquadrados ainda no contexto da

O QUE CONDUZIU A ESTA CRISE?
O actual episódio de crise é resultado de vários factores con-
vergentes. Logo à partida das políticas de consolidação orça-
mental que têm vindo a ser seguidas, nomeadamente entre
2005 e 2007, cujo efeito combinado da redução dos salários

AS VERDADEIRAS
RAZÕES DESTA CRISE

//  ENTREVISTA//  

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!

PEDRO CARVALHO
ECONOMISTA

NESTE CENÁRIO DE «CRISE» OS 4 MAIORES BANCOS 
PRIVADOS NACIONAIS (SANTANDER, BCP, BPI, BES) 
TIVERAM 4 MILHÕES DE EUROS DE LUCROS POR DIA 
EM 2009, TENDO PAGO UMA TAXA EFECTIVA DE IRC
INFERIOR A 5%. E OS RESULTADOS DIVULGADOS 
DE LUCROS PREVISIONAIS NO PRIMEIRO SEMESTRE 
DE 2010, APONTAVAM PARA 4,4 MILHÕES DE EUROS 
DE LUCROS POR DIA, OU SEJA, MAIS 400 MIL EUROS
QUE EM 2009.
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ques sem cobertura passados pelo sistema financeiro, entre a
especulação e os casos claros de fraude que geraram lucros de
milhares de milhões a um punhado de indivíduos, estão agora
a ser pagos pelos orçamentos nacionais, que é o mesmo que
dizer pelos trabalhadores por conta de outrem que no caso por-
tuguês, financiam com o seus impostos 80% do orçamento
estado.
Neste cenário de «crise» os 4 maiores bancos privados nacio-
nais (Santander, BCP, BPI, BES) tiveram 4 milhões de euros de
lucros por dia em 2009, tendo pago uma taxa efectiva de IRC
inferior a 5%. E os resultados divulgados de lucros previsionais no
primeiro semestre de 2010, apontavam para 4,4 milhões de
euros de lucros por dia, ou seja, mais 400 mil euros que em 2009.
Para além da garantia de 20 mil milhões de euros oferecida
pelo estado e a manutenção de importantes benefícios e isen-
ções fiscais (que só as operações decorrentes do off-shore da
Madeira implicaram a perda de receita fiscal de cerca de 9 mil
milhões de euros entre 2005 e 2010), é paradigmática a dita
«operação de nacionalização» do BPN, onde o Estado, por via
da CGD, procedeu a uma intervenção de mais de 4 mil milhões
de euros e agora prepara-se para injectar mais 400 milhões de
euros, para voltar a vender os activos do banco a privados (por
180 milhões de euros), limpo dos passivos existentes. Esta
“socialização” dos prejuízos da Banca não é a única factura a
pagar pelos trabalhadores. A crise do sistema financeiro reper-
cutiu-se por toda a economia, gerando níveis de desemprego
históricos, com a taxa de desemprego nacional no segundo
trimestre de 2010 a atingir os 10,6%. Obviamente que a res-
posta de consolidação orçamental inscrita nos Orçamentos de
Estado e no PEC, se traduz numa redução drástica do poder de
compra, assim como nos direitos adquiridos dos trabalhadores.

O PROGRAMA DE ESTABILIDADE E CRESCIMENTO (PEC) VAI
CONDUZIR AO CRESCIMENTO?
Não. O PEC conduzirá à recessão e ao aumento dos já elevadís-

profunda crise, em que o sistema capitalista mundial se encon-
tra mergulhado, cuja expressão visível se deu com o rebentar
da bolha financeira no sector do imobiliário nos Estados Unido.
Crise a que a economia nacional está mais exposta, nomeada-
mente tendo em conta a elevada dependência da procura
externa.

HÁ DOIS ANOS, HAVIA DISCURSOS INFLAMADOS CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO. AGORA, SÃO OS TRABALHADORES QUE
VÃO PAGAR A CRISE. QUE SE PASSOU?
Os discursos inflamados não passaram disso mesmo. A cober-
tura que os Estados fizeram das gigantescas operações de sal-
vamento da banca e do sistema financeiro traduziram-se numa
explosão dos défices públicos e das dívidas públicas. Os che-

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!
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pos económicos e financeiros, mas também ao serviço dos cre-
dores externos da economia nacional, que se traduziu numa
economia com cada vez menor capacidade produtiva, com um
crescimento médio anual quase nulo do produto por habitante
e dos salários reais na última década, em divergência com a União
Europeia, agravando a sua dependência externa, com um défice da
balança corrente superior a 10% do PIB e um consequente cresci-
mento do endividamento das empresas não financeiras (151% do
PIB em 2008), das famílias (99%) e do Estado (77%).
Este PEC e os outros PECs, também têm potenciado a redução
do papel do Estado na economia e das suas funções sociais, no-
meadamente ao nível da segurança social, saúde e educação,
entregando paulatinamente estes importantes mercados e ser-
viços públicos a lógicas de rentabilização privadas, por via do pro-
cesso de privatizações, concessões e parcerias público privadas. 

O QUE PODEM OS TRABALHADORES ESPERAR DESTE ORÇA-
MENTO DE ESTADO?
Uma quebra significativa do rendimento disponível decorrente
do aumento de impostos, do congelamento das pensões, da
redução dos salários e das prestações sociais. O Orçamento de
Estado para 2011 segue as orientações estabelecidas no PEC e
terá um feito cumulativo com outras medidas, desde a intro-
dução de portagens nas SCUTS (que poderá atingir até 30% do
rendimento das famílias afectadas, tendo por base o salário
médio da região em causa) até ao aumento dos preços de
bens essenciais (transportes públicos, electricidade, etc.).
Mas um dos factores mais significativos do orçamento é a pro-
posta de redução dos salários nominais na função pública e o
congelamento salarial que se antevê até 2013. Para além do
precedente aberto, de redução das retribuições do trabalho, a
lógica de congelamento salarial vai marcar as negociações sa-
lariais para os próximos anos para os trabalhadores do sector
privado, aliás como já aconteceu em 2010, com propostas cres-

simos níveis de desemprego. E não se traduzirá num equilíbrio
das contas públicas sustentável. O PEC decorre do Pacto de Es-
tabilidade e estes programas tem vindo a ser aplicados pelos
sucessivos governos desde 1997, ao nível nacional e europeu.
Em cada PEC aplicado em Portugal pelos sucessivos governos,
ao contrário do proclamado objectivo de consolidação orça-
mental, a verdade é que no final o défice público tem sempre
vindo a aumentar: -4,3% do PIB em 2001, -6,1% em 2005 e 
-9,4% em 2009. Em paralelo o crescimento económico teve níveis
irrisórios, pontuados com recessões económicas em 2003 e
2009 e a taxa de desemprego mais que duplicou.
Para compreender esta situação, temos que ter em conta que
o PEC é um instrumento ao serviço de uma estratégia que visa
restaurar as condições de rentabilidade dos grandes grupos
económicos e financeiros, nacionais e estrangeiros, cujas medi-
das têm como objectivo central a redução dos custos unitários
do trabalho. O PEC é pois um mecanismo europeu para inten-
sificar a exploração do trabalho. 
Mecanismo bastante eficaz, pois nos primeiros anos de apli-
cação de cada PEC os lucros aumentam, com a redução dos
custos do trabalho e a transferência dos ganhos de produtivida-
de do trabalho para o patronato. Depois quando os efeitos acu-
mulados da quebra dos rendimentos, do investimento e con-
sumo públicos, potenciam a entrada em recessão, o Estado in-
tervêm com medidas de «salvamento» que no fundo transfor-
mam a dívida privada em dívida pública. O que faz disparar o
défice, encetando-se um novo ciclo, um novo PEC, com a exi-
gência de mais e novos sacrifícios aos trabalhadores, aos pen-
sionistas e às camadas mais desfavorecidas. É de salientar que
entre 2005 e 2007, ocorreu uma das maiores reduções do peso
dos salários no produto em Portugal desde dos anos de inter-
venção do FMI, quase 2 pontos percentuais, o que mostra o
grau de intensificação de exploração trabalho.
Esta tem sido a estratégia, não só ao serviço dos grandes gru-

NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!
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Podemos dizer que este é o ataque mais violento aos direi-
tos dos trabalhadores portugueses desde o 25 de Abril de 1974?
Sem dúvida. O que está  em causa é a reversão de conquistas
sociais que são o património de décadas de luta dos trabalha-
dores portugueses e a descaracterização do regime democrá-
tico-constitucional que resultou da Revolução de Abril. Direitos,
que caso esta ofensiva se concretize na sua plenitude, só vol-
tariam a ser conquistados num novo processo revolucionário.
Mas devemos sublinhar que a actual ofensiva está alicerçada nos
sucessivos ataques contra os trabalhadores nos últimos 34 anos,
que paulatinamente têm vindo a reverter o património de direitos
económicos e sociais adquiridos com o 25 de Abril e inscritos na
Constituição da República. Desde a introdução dos contratos a pra-
zo (em 1976), passando pelo pacote laboral (1988) e o(s) códi-
go(s) do trabalho (2003 e 2009) até às reformas da segurança so-
cial da última década, a ofensiva tem vindo a ser consolidada pe-
las sucessivas revisões constitucionais que permitiram o processo
de privatizações, o fim do princípio da gratuitidade da educação e
saúde e a subordinação da nossa Constituição ao Tratado de Lisboa.
O grau da ofensiva também se pode depreender do projecto de
revisão constitucional apresentado pelo PSD, cujas propostas são
um ataque aos direitos e à matriz económica e social consagra-
dos na Constituição da República. Propostas que abrem portas, a
par da Estratégia 2020 a nível europeu e das recomendações da
OCDE, para uma nova revisão do código de trabalho. Onde o des-
pedimento arbitrário, a «velha» ambição do patronato, estará em
cima da mesa. O grau de consciencialização dos trabalhadores
para a dimensão da ofensiva em curso é fundamental, porque só
a luta e a unidade dos trabalhadores, com o reforço da sua orga-
nização, poderão derrotar a ofensiva em curso.

NR: Dada a extensão desta entrevista, não foi possível trans-
crevê-la no seu conteúdo integral. Contudo, a mesma poderá
ser lida na totalidade,no Site da Federação, em www.fnsfp.pt

cimento salarial inferiores à inflação e ao crescimento da pro-
dutividade do trabalho.
Em relação às prestações sociais, a desvalorização real do IAS
a par do estabelecimento de tectos nas prestações sociais não
contributivas, nomeadamente no rendimento social de inser-
ção terá consequências no alastramento da mancha de pobre-
za. É bom lembrar que 744 mil portugueses só se encontram
acima do limiar da pobreza devido às transferências sociais do
Estado e que 12% dso trabalhadores se encontra abaixo do li-
miar da pobreza. Ao nível do subsídio de desemprego as medi-
das não só reduzem o seu montante, como limitam o acesso a
este (e ao subsídio social), reforçando a transformação progres-
siva do subsídio do desemprego num mecanismo de redução
dos salários por via da extensão do conceito de emprego con-
veniente. Ao mesmo tempo, prestações como o abono de fa-
mília são retiradas a famílias do 4º e 5º escalão.
No que se diz respeito aos impostos, propõe-se agora um novo
agravamento da taxa normal de IVA dos 21% para os 23%, a
par da passagem de um conjunto de produtos essenciais no ca-
baz alimentar de muitos portugueses das taxas reduzida e in-
termédia para a taxa normal. Isto quando todas as taxas de IVA
já tinham aumentado 1 ponto percentual em Julho. 
A que se soma os tectos impostos nas deduções fiscais e o
aumento extraordinário de IRS de 1% a 1,5% dependendo dos
escalões.
Todas estas medidas não só aumentam a carga fiscal e reduzem
as transferências do Estado, como são socialmente injustas. Pois
os aumentos são mais significativos em proporção sobre as pes-
soas com menores rendimentos, para além do IVA ser um im-
posto de cariz regressivo, sendo cego ao rendimento disponível
de quem consome. E obviamente continuam a manter-se os be-
nefícios e isenções em sede de IRC. A verdade é que o peso dos
impostos recolhidos por via do IRC continua a diminuir de ano
para ano, enquanto o do IRS e do IVA continuam a aumentar.

NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!
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//  INTERNACIONAL//  

O ATAQUE GLOBAL DO GRANDE CAPITAL 
AOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
IMPÕE A LUTA DE MASSAS E A UNIDADE 
DOS TRABALHADORES EUROPEUS

›› A nossa Federação assume-se, desde a sua criação, como
uma organização sindical de classe, internacionalista e revolu-
cionária de sindicatos da Administração Pública Central. Nos
seus Estatutos, considera a acção concreta dos trabalhadores e
a luta de massas como decisivas para travar – e, posteriormen-
te, inverter – as políticas de direita que estão a ser desenvolvi-
das em Portugal e na Europa.
O efeito brutal destas políticas nos direitos dos trabalhadores,
conquistados sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial,
está a provocar um grave retrocesso social. 

Os seus reflexos na vida dos trabalhadores e de outras cama-
das desfavorecidas da população europeia configuram, tam-
bém, a destruição progressiva da democracia e a retirada de
direitos fundamentais – de igual modo conseguidos, no desen-
volvimento de grandes movimentos e lutas  nacionais de mas-
sas, com um forte cariz de classe, nos países europeus –, des-
ignadamente, na Segurança Social, na Saúde, na Educação e na
Justiça.
Tais acções de massas têm como base a contestação às políti-
cas de direita desenvolvidas dentro e fora da UE, cujos países
são governados através dos tratados de Maastricht e de Lisboa,
pela Alemanha e França, num claro desrespeito pelas sobera-
nias dos povos.
Estes factos obrigam os sindicatos europeus a uma resposta
construída com base na unidade dos trabalhadores e numa ac-
ção sindical europeia de classe e de massas – considerando
sempre as condições objectivas e subjectivas de cada País –,
que contribuam para o reforço da luta e para inverter este cam-
inho de retrocesso civilizacional. 
A acção global do movimento sindical de classe europeu é
ainda necessária e fundamental para denunciar e contrariar o
nefasto papel do sindicalismo reformista, da CES e da CSI,  cria-
ções do grande capital, para tentar neutralizar a razão, a inter-
venção e a luta  dos trabalhadores. No seu argumentário, re-
correm à estafada teoria da inevitabilidade das políticas do ca-
pital, para responder aos desafios da competitividade (do mer-
cado capitalista, claro) que as “sociedades modernas” nos colo-
cam. 

NO ÂMBITO DA PREPARAÇÃO 
DO 16.º CONGRESSO DA FEDERAÇÃO

SINDICAL MUNDIAL (FSM), EM ABRIL
DE 2011, EM ATENAS,  REALIZOU-SE,

NO PASSADO DIA 1 E 2 DE OUTUBRO,
A 9ª CONFERÊNCIA DA EUROF/FSM

(ORGANIZAÇÃO REGIONAL PARA 
A EUROPA) EM QUE PARTICIPARAM 

34 ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 
DE CLASSE EUROPEIAS.

A ACÇÃO GLOBAL DO MOVIMENTO SINDICAL DE CLASSE EUROPEU É AINDA NECESSÁRIA E FUNDAMENTAL 
PARA DENUNCIAR E CONTRARIAR O NEFASTO PAPEL DO SINDICALISMO REFORMISTA, DA CES E DA CSI, CRIAÇÕES
DO GRANDE CAPITAL, PARA TENTAR NEUTRALIZAR A RAZÃO, A INTERVENÇÃO E A LUTA DOS TRABALHADORES. 

ARTUR SEQUEIRA
MEMBRO DA DIRECÇÃO NACIONAL DA FNSFP
Vice-Presidente da UIS-SP Mundial 
e responsável pela sua componente Europeia

NÃO AOS DESPEDIMENTOS!
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A nossa Federação, dando continuidade à sua acção internacio-
nal e consciente da realidade do sector na Europa, participou,
como organização não filiada, no Congresso da União Interna-
cional de Sindicatos de Serviços Públicos e Similares Mundial
(UIS-SP-S/M), no âmbito da Federação Sindical Mundial (FSM),

realizado em 2009, onde assumiu a Vice-Presidência da UIS-SP-S
para a Europa e, nesta condição, está como observadora no Se-
cretariado da FSM.
A UIS-SP-S/E tem como objectivo a unidade na acção dos tra-
balhadores da Europa, quer ao nível institucional, quer no de-
senvolvimento relacional crítico junto das organizações interna-
cionais mundiais e europeias, como a ONU/OIT/UNESCO/OMS
e a Comunidade Europeia, entre outras, quer  ao nível sindical
de classe, com o desenvolvimento de lutas de massas. Respei-
tando sempre os objectivos comuns dos trabalhadores das
administrações públicas europeias e a independência de cada
organização.
Neste sentido e no âmbito da preparação do 16.º Congresso da
Federação Sindical Mundial (FSM), em Abril de 2011, em Ate-
nas,  realizou-se, no passado dia 1 e 2 de Outubro, a 9ª Confe-
rência da Eurof/FSM (organização regional para a Europa) em
que participaram 34 organizações sindicais de classe europeias.
Nesta conferência foi reafirmado o conluio do  reformismo com
as políticas de ataque ao Estado Social e ao regime democráti-
co, com a apropriação dos aparelhos de Estado e da Comuni-
dade Europeia pelo Grande Capital e consequente ataque glob-
al aos serviços públicos, com a sua inerente entrega ao capital
privado.
Daí a conclusão de que a actual situação exige cada vez mais
a resistência e a luta dos trabalhadores, no plano nacional, e
a sua organização no plano europeu, contra a exploração capi-
talista.

OS SEUS REFLEXOS NA VIDA 
DOS TRABALHADORES E DE OUTRAS

CAMADAS DESFAVORECIDAS 
DA POPULAÇÃO EUROPEIA 

CONFIGURAM, TAMBÉM, 
A DESTRUIÇÃO PROGRESSIVA

DA DEMOCRACIA E A RETIRADA 
DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

– DE IGUAL MODO CONSEGUIDOS,
NO DESENVOLVIMENTO DE GRANDES

MOVIMENTOS E LUTAS  NACIONAIS
DE MASSAS, COM UM FORTE CARIZ

DE CLASSE, NOS PAÍSES EUROPEUS –,
DESIGNADAMENTE, NA SEGURANÇA
SOCIAL, NA SAÚDE, NA EDUCAÇÃO 

E NA JUSTIÇA.

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!
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//  CONTRATAÇÃO COLECTIVA//  

ESTA CONTRATAÇÃO?
NÃO, OBRIGADO

›› No âmbito da Administração Pública, a legislação aprovada
para a Contratação Colectiva é uma falácia. Para além de não
promover a contratação colectiva, retira as matérias mais impor-
tantes. Para negociar as questões fundamentais, o Governo só
conta com os sindicatos da UGT. Na mesma mesa, os represen-
tantes do Primeiro-Ministro e daquela estrutura sindical juntam-
se para retirar direitos aos trabalhadores. Foi o que aconteceu
com a introdução da adaptabilidade, em que a UGT foi funda-
mental para assinar o Acordo Colectivo de Carreiras Gerais. A
adaptabilidade é uma questão central porque reduz os custos
do trabalho e promove a exploração, através da flexibilidade dos
horários. Como tal, a FNSFP afirmou desde o primeiro momen-
to que não assinaria qualquer acordo que incluisse a adaptabili-
dade.
A Frente Comum fez propostas no sentido de negociar, sem a
cláusula da adaptabilidade, tendo havido compromissos por
parte do Governo. Está em causa o princípio de igualdade entre
trabalhadores e não permitiremos que estes percam direitos.
Contudo, neste momento, não discutimos com o Governo. Pe-
rante o ataque brutal aos salários, à aposentação e com o con-
gelamento de carreiras, não há condições para nos sentarmos
à mesma mesa. E a responsabilidade de encerrar o processo é
do Executivo chefiado por José Sócrates.
A FNSFP vai apresentar uma queixa à Organização Internacional
do Trabalho (OIT) pela forma como o Governo está a conduzir
as negociações. Em grande parte dos casos, intromete-se, atra-
vés do Ministério das Finanças, nos diálogos em relação aos
Acordos Colectivos de Entidade Empregadora Pública (ACEEP).
Frequentemente, não se faz a homologação para o depósito,

apesar da aprovação dos dirigentes dos serviços. Para além da
queixa à OIT, a FNSFP vai apresentar uma providência cautelar
no Tribunal Administrativo para, junto das instituições, ganhar
espaço para denunciar este tipo de contratação. Exige-se o cum-
primento do direito consagrado na Constituição da República
Portuguesa para todos os trabalhadores.

GOVERNO TENTA SABOTAR ACORDOS
Os Acordos de Contrato de Entidade Empregadora Pública
(ACEEP) surgem do Regime de Contrato de Trabalho em Fun-
ções Públicas. Abrangem os trabalhadores de determinado ser-
viço, filiados numa organização sindical. Estes acordos só podem
versar sobre horários e higiene e segurança no trabalho. 
Até ao momento, a FNSFP só tem proposto acordos nos serviços
que nos vêm propor regulamentos de horários de trabalho e
que discriminam os nossos sócios em relação às modalidades
de horário, por não termos um Acordo Colectivo de Carreiras
Gerais.
Por ter cedido ao Governo e aceite a adaptabilidade, o Acordo
Colectivo de Carreiras Gerais da UGT contempla modalidades
que nos estão vedadas como a jornada contínua e o horário fle-
xível. Os ACEEP são o único instrumento que nos permite contor-
nar esta situação. Os primeiros que propusemos foram rapida-
mente concluídos, com conquistas para os trabalhadores. Con-
tudo, a partir de determinado momento, o Governo mandou
impedir a conclusão de novos acordos com os sindicatos da
FNSFP. Ao arrepio das próprias instituições, introduziram a cláu-
sula da adaptabilidade sabotando as negociações. Esta cláusula
serve de arma para romper o diálogo.

A FNSFP VAI APRESENTAR UMA QUEIXA À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) PELA FORMA COMO
O GOVERNO ESTÁ A CONDUZIR AS NEGOCIAÇÕES. EM GRANDE PARTE DOS CASOS, INTROMETE-SE, ATRAVÉS 
DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, NOS DIÁLOGOS EM RELAÇÃO AOS ACORDOS COLECTIVOS DE ENTIDADE
EMPREGADORA PÚBLICA (ACEEP). 

CONTRATO SERVIÇO PUBLICAÇÃO DR, 2ª SÉRIE
ACT n.º 1/2010 IGFSS N.º 85, 3/5/2010, pág. 23123 a 23125
ACT n.º 2/2010 IGP N.º 106, 1/6/2010, pág. 30468 a 30470
ACT n.º 4/2010 Casa Pia de Lisboa N.º 131, 8/7/2010, pág. 37134 a 37136
ACT n.º 5/2010 Secret. Geral MTSS N.º 141, 22/7/2010, pág. 39716 a 39718
ACT n.º 8/2010 ACSS N.º 178, 13/9/2010, pág. 46977 a 46979

TABELA
ACEEP'S COM A FEDERAÇÃO OU COM SINDICATOS SEUS FILIADOS JÁ PUBLICADOS

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!
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PONTO DA SITUAÇÃO DOS DIVERSOS ACEEP:
Administração Central do Sistema de Saúde
Acordo concluído e publicado. Na área da saúde, é o único.

Direcção Geral de Infra-estruturas e Equipamentos 
do Ministério da Administração Interna
Negociação concluída a 13 de Janeiro de 2010. Não está publi-
cado porque o Ministro das Finanças veio propor alterações.
Apesar da anuência da FNSFP, há mais de quatro meses, contin-
ua sem estar assinado e publicado.

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
ACEEP concluído com texto acordado há mais de um mês. Não
se sabem as razões pelas quais ainda não foi marcada a data de
assinatura.

Instituto Nacional de Emergência Médica
O INEM enviou um regulamento de horário de trabalho e a Fe-
deração respondeu com uma proposta de ACEEP. O regulamen-
to apresentado pelo INEM não continha qualquer cláusula de
adaptabilidade. Na contra-proposta, não só a incluíram como
exigiam o compromisso de inexistência de greves para alterar o
acordo. Acabaram por recuar em ambas as medidas e conse-
guiu-se, inclusivé, fechar uma norma sobre serviços mínimos.
Espera-se versão final do acordo, que pode estar em perigo de-
vido à demissão do Presidente do INEM.

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
Conseguiu chegar-se a acordo com este instituto do Ministério

dos Negócios Estrangeiros e esteve marcada a assinatura para
o dia 15 de Outubro. Contudo, o Secretário de Estado da Admi-
nistração Pública alega falta de tempo para concluir o processo.
Aguarda-se nova data.

Instituto de Segurança Social
Depois da negociação com o ISS e do acordo estabelecido, a
SEAP introduziu à última hora, uma cláusula de adaptabilidade,
à revelia dos dirigentes daquele instituto. Naturalmente, não se
chegou a acordo. O Instituto pediu a conciliação e aí reafirma-
ram que não retirarão a cláusula. A FNSFP pediu a mediação. Na
audição das partes, o ISS informou o juíz que não prescinde da
adaptabilidade, o que é inaceitável para a Federação e os Sindi-
catos da Função Pública

Direcção Geral de Veterinária
Depois de avanços e recuos porque o Governo queria impor a
adaptabilidade, foi possivel chegar a acordo uma vez que a DGV
aceitou retirar aquela cláusula. Quando se aguardava a marca-
ção da data para a asiinatura, a DGV informou que suspende
aquela assinatura por causa das medidas de contenção orça-
mental e de reorganização de serviços no ãmbito do Ministério
da Agricultura, o que é incompreensível e inaceitável.

Tribunal de Contas
Está já prevista (finalmente) a assinatura do ACEEP para a pri-
meira quinzena de Novembro.

NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!
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›› Os ataques aos direitos e às condições de vida e de trabalho
dos trabalhadores da Administração Pública – e à própria Admi-
nistração Pública (AP), na sua matriz constitucional – têm-se vin-
do a intensificar a cada ano que passa e agravaram-se de forma
brutal com o anterior e o actual governos do PS.
Os trabalhadores têm desenvolvido uma luta coerente, persis-
tente e determinada em defesa dos seus direitos – e de uma

Administração Pública de qualidade, moderna e eficaz, ao ser-
viço do povo português – que travou alguns daqueles ataques,
mas não conseguiu impedir que outros vingassem, como a
introdução de retrocessos no vínculo laboral, nas carreiras ou na
aposentação, entre outros. Isto tem contribuído para a de-
sumanização dos serviços públicos e para a perda da sua quali-
dade.

//  FRENTE COMUM DOS SINDICATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA//  

PROPOSTA 
REIVINDICATIVA/2011

NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!
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PROPOSTAS PECUNIÁRIAS DIRECTAS
› Actualização de € 50 em todas as posições remuneratórias.

• A actualização das remunerações dos trabalhadores 
dos serviços periféricos externos será corrigida tendo 
também em conta as inflações locais e as respectivas 
variações cambiais;

› Actualização de € 50 em todas as pensões;
› Garantir em cada serviço que ficam asseguradas 

as necessárias verbas para todas as mudanças 
de posicionamento remuneratório;

› Actualização do subsídio de refeição para € 6,50;
› Fixação da pensão de sobrevivência em 65% da pensão 

do conjuge falecido, tal como se verifica no regime geral;
› Actualização de 4% nas restantes prestações pecuniárias;
› Dedução, em sede de IRS, das despesas com formação 

profissional e equipamento para o exercício de funções.

REIVINDICAÇÃO DE DIREITOS
Exigimos a revogação e substituição da legislação da reforma de
direita na Administração Pública, resultante da implementação
do PRACE, no respeito pelos direitos adquiridos pelos trabalha-
dores e aposentados e pelas propostas que a Frente Comum tem
apresentado. 
Algumas das situações mais graves, a corrigir no imediato:
› Reposição do vínculo público de nomeação a todos 

os trabalhadores da Administração Pública Central, 
Regional e Local.

› Consagração orçamental das verbas necessárias à realização 
dos procedimentos concursais para regularização de todas 
as situações de precariedade, designadamente com:

• a realização de procedimentos concursais 
e a integração nos mapas de pessoal 
dos trabalhadores que desempenhem funções 
correspondentes a necessidades permanentes 
dos serviços ou organismos, independentemente 
da situação contratual em que se encontrem – trabalho
a termo, a (falso) recibo verde, à tarefa, como (falsos) 
bolseiros, CEIS, ou outro);

• a integração nos mapas de pessoal 
dos trabalhadores em situação de mobilidade especial;   

› Reintrodução dos quadros de pessoal, em vez de mapas 
de pessoal.

› Alargar a todos os trabalhadores da AP, a consagração legal 
dos regimes de horários de trabalho do DL 259/98, 
de 18/8.

› Reposição do horário nocturno entre as 20 horas de um dia 
e as 7 horas do dia seguinte.

› Incidência sobre a totalidade das remunerações 
dos trabalhadores da AP em regime de cedência, 
ou qualquer outro legalmente previsto, dos descontos para 
a Caixa Geral de Aposentações e para a ADSE. 

› Revogação do SIADAP e estabelecimento de um sistema 
de avaliação de desempenho sem 'quotas', que tenha 
em conta o interesse público e o desenvolvimento 
profissional dos trabalhadores.  

› Publicação obrigatória dos Acordos de Entidade 
Empregadora Pública negociados e acordados, sem 
dependência da “homologação” do Ministério das Finanças 
e da Administração Pública.

› Atribuição do crédito legal de horas para o exercício 
da actividade sindical a todos os membros dos órgãos 
das associações sindicais, sem recurso a “tectos” artificiais.

› Respeito pela livre autonomia de organização 
dos Sindicatos.

› Recuperação e contagem, do tempo e serviço não 
considerado, quer para efeitos de progressão na respectiva 
carreira, quer para a mudança no reposicionamento salarial 
no escalão.

› Consagração orçamental das verbas necessárias para 
a realização de concurso de ingresso nas carreiras 
da administração pública.

› Criação de condições para o desenvolvimento de serviços 
públicos de qualidade, incluindo escolas e serviços de saúde,
designadamente através da criação de um sistema 
de incentivos à fixação de trabalhadores em zonas isoladas 
e/ou desfavorecidos.

NÃO AOS DESPEDIMENTOS!
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›› Mantém-se a indefinição quanto ao futuro estatuto dos tra-
balhadores do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pes-
cas(IFAP). Depois da fusão em 2006 do INGA com o IFADAP, ge-
rou-se uma verdadeira confusão jurídica decorrente da apro-
vação dos estatutos do IFAP em 2007 e da subsequente entra-
da em vigor, em 2008, do Contrato de Trabalho em Funções Pú-
blicas. 

Os trabalhadores que anteriormente tinham vínculo de nomea-
ção, transitaram em Janeiro de 2009 para o regime do contrato
de trabalho em funções públicas, bem como os que tinham as
suas relações de trabalho fixadas pelo contrato individual de tra-
balho. Por seu lado, os trabalhadores provenientes do ex-IFADAP
continuaram sob a alçada do Acordo Colectivo de Trabalho Ver-
tical dos trabalhadores bancários, apesar de subsistirem sérias
dúvidas quanto à sua presente validade.
Certo é que no mesmo instituto continuam a subsistir regimes
de trabalho diferentes, em que trabalhadores que exercem as
mesmas funções têm remunerações diferentes. A Federação
manifestou já, quer junto do Ministro da Agricultura, quer junto
do Conselho Directivo do IFAP, a necessidade de ser resolvido
este problema quanto antes, através da definição no estatuto
que está a ser preparado, de carreiras específicas que alber-
guem os trabalhadores de um e outro regime de trabalho, com
iguais funções.
Contudo, não será tão depressa que este problema verá uma
solução, porquanto da parte do Ministério da Agricultura só ha-
verá disponibilidade para voltar a avaliar a situação em Janeiro
do próximo ano.
A Federação entende que, para além da eliminação das dife-
renças salariais existentes, é imprescindível que direitos já adqui-
ridos pelos trabalhadores de um e outro regime, não poderão
ser postos em causa, independentemente da necessidade da
adaptação à nova realidade.

//  SECTORES//  

IFAP – A CONFUSÃO 
DE REGIMES DE TRABALHO

AGRICULTURA

A persistente luta dos trabalhadores colocados na situação
de mobilidade especial já deu os seus frutos, já que até hoje,
estão recolocados em funções 445 trabalhadores, dos mais
de 1300 que desde 2007 foram alvo deste insidioso proces-
so no Ministério da Agricultura.
As diversas acções de luta e diligências levadas a cabo, junto
das mais variadas entidades, desde a Assembleia da Repú-
blica ao Governo e em concreto, junto do Ministro da Agricul-
tura, fizeram com que fossem adoptadas medidas que estão
a levar à progressiva readmissão dos trabalhadores, parte
deles, nos serviços de onde foram afastados.
Ainda assim, continuam por colocar várias dezenas de traba-

lhadores, apesar de ser reconhecida a existência de uma evi-
dente falta de pessoal em muitos serviços da Administração
Pública, nomeadamente nas áreas geográficas de residência
daqueles trabalhadores.
Entretanto, a Federação manifestou recentemente à Secretá-
ria-Geral do MADRP, com quem reuniu, a sua preocupação
pela possibilidade de este processo de readmissão poder ser
entravado pelas novas medidas de contenção orçamental.
Torna-se assim indispensável que os trabalhadores ainda co-
locados na situação de mobilidade especial, mantenham a
sua disposição para continuarem a luta pelo seu reingresso,
organizados nos Sindicatos da Função Pública.

MOBILIDADE ESPECIAL – UMA LUTA PERSISTENTE

A FEDERAÇÃO MANIFESTOU JÁ, 
QUER JUNTO DO MINISTRO 

DA AGRICULTURA, QUER JUNTO 
DO CONSELHO DIRECTIVO DO IFAP, 
A NECESSIDADE DE SER RESOLVIDO

ESTE PROBLEMA QUANTO ANTES,
ATRAVÉS DA DEFINIÇÃO NO ESTATUTO

QUE ESTÁ A SER PREPARADO, 
DE CARREIRAS ESPECÍFICAS QUE

ALBERGUEM OS TRABALHADORES 
DE UM E OUTRO REGIME 

DE TRABALHO, COM IGUAIS
FUNÇÕES.

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!
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›› O governo continua sem qualquer pretensão de negociar a
carreira dos guardas florestais. Depois do executivo anterior, do
mesmo partido, ter conduzido um processo atabalhoado e nada
sério, a situação não mudou. Na primeira proposta, figurava a pas-
sagem destes trabalhadores para a carreira militar da GNR. À fren-
te do processo negocial, estava um secretário de Estado que já
não o é e que conduziu o processo sem o acordo do Ministério das
Finanças. Contudo, esta proposta era, por princípio, rejeitada pela
FNSFP. Não concordamos com a passagem dos guardas florestais
para a carreira militar. Entendemos que a função da fiscalização
da floresta não é uma função militar. É uma função de defesa dos
recursos naturais do nosso país e de protecção do ambiente. Só
uma proposta que desse garantias aos trabalhadores de um enqua-
dramento correcto e que integrasse uma solução para quem não
quisesse a transição para a carreira militar teria o nosso acordo.

VÍNCULO PÚBLICO DE NOMEAÇÃO É URGENTE
Sem o vínculo público de nomeação, o trabalho dos guardas flo-
restais está em risco. Estes trabalhadores têm funções de segu-
rança e de fiscalização na floresta e na actividade da caça e da
pesca. No caso específico dos incêndios, os guardas florestais

têm há largos anos formação e experiência na investigação das
causas que levam a este flagelo que, anualmente, arrasa vas-
tas áreas verdes do País. E por serem o que de facto são, uma
polícia florestal, nos termos da Lei 12-A/2008 deviam ter o vín-
culo público de nomeação.
Não é o entendimento da DGAEP, que fez chegar à GNR um pa-
recer a sustentar a ideia errada de que nos termos da mesma
lei, os guardas florestais teriam o estatuto de regime de contra-
to de trabalho em funções públicas. O parecer, entretanto segui-
do pela GNR, contradiz a realidade: a acção dos trabalhadores
estará posta em causa por não terem funções delegadas de au-
toridade do Estado. Protestando pela ausência de resposta do
Ministério da Administração Interna, estamos a desenvolver to-
dos os esforços para contestar o parecer da DGAEP. A FNSFP en-
viou um ofício a este organismo, ao Secretário de Estado da
Administração Pública, ao Secretário de Estado da Justiça e à
própria GNR repondo a verdade. Por outro lado, está a ser envi-
ado um requerimento aos guardas florestais para que o preen-
cham e peçam uma certidão à GNR a pedir informações sobre
o seu vínculo de trabalho. Esta recolha de dados será importante
para, também no tribunal, derrotarmos as posições do governo.

//  SECTORES//  

GOVERNO PÕE EM CAUSA 
TRABALHO DOS GUARDAS FLORESTAIS

ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Segundo a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças
Armadas, o Governo pretende a criação de um hospital único
para as Forças Armadas. Esta notícia preocupa militares e tra-
balhadores civis. Entre os militares, não se compreende a al-
teração de algo que funciona bem. Neste momento, existe o
Hospital Militar Principal, do Exército, o Hospital da Marinha e
o Hospital da Força Aérea. A fusão de todas estas estruturas

numa única vai levar ao encerramento de hospitais e de servi-
ços em vários pontos do País. Como sempre, este tipo de me-
didas levam ao empobrecimento da prestação de cuidados de
saúde e ao despedimento de trabalhadores. É nesse sentido
que a FNSFP está em contacto com as associações de militares
e com os trabalhadores civis. Estamos, entretanto, a aguardar
a resposta à questão que foi colocada ao Ministério da Defesa.

GOVERNO QUER FECHAR HOSPITAIS MILITARES

DEFESA

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!
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›› O Governo tem procurado enganar de forma despudorada, a
opinião pública, sobre a situação dos estabelecimentos de edu-
cação e ensino da rede pública, escondendo os graves proble-
mas que os afectam, designadamente, pela falta de pessoal e
em particular, pessoal qualificado para a acção educativa.
Sócrates e Isabel Alçada, de mão dada com Cavaco Silva, inau-
guraram escolas renovadas, bonitas e com muita tecnologia,
mas que escondem uma realidade, agravada desde o início do
ano lectivo. Uma realidade que está à vista dos pais e encarre-
gados de educação e é sentida pelos trabalhadores não docen-
tes – a da crónica falta de pessoal.
De facto, o Ministério da Educação não tem uma política de re-
cursos humanos para o sector, hoje completamente “esfrangal-
hado” por estabelecimentos de ensino dependentes do próprio
ministério e de autarquias locais, o que não permite uma ges-
tão coerente e eficaz.
Como o problema já não pode ser escondido e a contestação
da comunidade escolar é grande, a Ministra da Educação resol-
veu recorrer à ilegalidade e à precariedade para tentar contro-
lar a situação. Daí que tenha dado orientações às direcções re-
gionais de educação para que recorressem a contratos a tempo

parcial (4 horas diárias/ 3,00euros à hora) e a trabalhadores
desempregados, contratos de inserção (CEI's), satisfazendo ne-
cessidades permanentes das escolas e ocupando postos de tra-
balho vagos.
Deste modo, em muitas escolas, o número de trabalhadores
precários já é maior que o número de trabalhadores do “Qua-
dro”, ao mesmo tempo que a falta de pessoal subsiste. Tal fac-
to cria sobre os trabalhadores uma grande pressão, já que se
têm de multiplicar na execução das tarefas com que estão con-
frontados diariamente.
Para a nossa Federação é urgente e indispensável que as esco-
las da rede pública sejam dotadas com trabalhadores, com
contrato por tempo indeterminado, pelo que deverão ser aber-
tos os concursos para a integração de todos aqueles que, inde-
pendentemente do vínculo que detêm, se encontram actual-
mente em funções. Ao mesmo tempo, deverá ser revogada a
portaria dos “Rácios” por escola e criados os quadros de vincu-
lação por concelho.
Com vista a garantir a qualidade da acção educativa, a Federa-
ção defende a criação de carreiras específicas para os trabalha-
dores das escolas e jardins de infância da rede pública.

//  SECTORES//  

SITUAÇÃO NAS ESCOLAS INSUSTENTÁVEL
PARA OS TRABALHADORES

EDUCAÇÃO

NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!
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Extinção da DGAIEC é atentado 
ao Património e à Segurança Nacionais
Como se tudo isto já não bastasse, os traba-
lhadores aduaneiros são agora confrontados
com a decisão de extinguir a sua direcção ge-
ral e de a integrar na Direcção Geral dos Im-
postos (DGCI)
Uma coisa destas (para mais com a capa de
ser para reduzir custos) só cabe na cabeça de
quem não conhece a realidade.

• A Direcção Geral da Alfândegas é uma
instituição com mais de 800 anos (já o foral
da cidade de Lisboa, de 1179, se referia aos
serviços aduaneiros), fazendo pois parte do
património nacional!

• A Direcção Geral das Alfândegas cumpre um importante pa-
pel na defesa da Fronteira Externa do Estado Português (que, com
a instituição do mercado interno é também a Fronteira Externa
da União Europeia)!

Neste quadro, o funcionamento da Direcção Geral das Alfânde-
gas é suportado por verbas transferidas directamente do Orça-
mento da União Europeia, pelo que eventuais poupanças no
seu funcionamento não se repercutirão no deficit do Orçamen-
to de Estado.
Por outro lado a função aduaneira nada tem a ver com a fun-
ção de cobrança de impostos pelo que não se compreende que
se queira extinguir a Direcção Geral das Alfândegas com a Di-
recção geral dos Impostos.
O intuito que uma medida como esta prossegue só pode ser a
de destruir uma instituição que tem tradição de luta, e de lutas
fortes, dos seus trabalhadores na defesa dos seus direitos e in-
teresses, que são também, e se confundem, com o interesse
nacional em ter uma fronteira segura.
Esta medida, e a reacção que outras estruturas que se dizem
sindicais tiveram ao a apoiarem, só pode pois ter a ver com o
favorecer uma estrutura dita de sindical dócil e subjugada aos
interesses e objectivos dos Governos vigentes em cada mo-
mento e a destruição da força organizada dos trabalhadores
existente nas Alfândegas.
A Federação tudo fará para que esta medida não se concretize,
em defesa do interesse nacional e em defesa dos trabalhado-
res das Alfândegas e dos seus postos de trabalho.

›› A exigência da revisão das carreiras por parte dos trabalha-
dores da DGAIEC e da DGCI não é nova. O processo começou
em 2009 com a promessa de se concluir antes das eleições le-
gislativas desse mesmo ano. Contudo, o governo suspendeu
unilateralmente a revisão das carreiras em Setembro. No dia
15 de Dezembro de 2009, o secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais assumiu, em reunião com a FNSFP, a retoma do proces-
so logo que o governo apresentasse o Orçamento de Estado
para 2010. Isso aconteceu em Janeiro deste ano e, desde en-
tão, o compromisso não foi cumprido.

ESTA REVISÃO DAS CARREIRAS 
TEM DE COMPORTAR 3 QUESTÕES ESSENCIAIS:
• Manutenção do vinculo publico de nomeação. Estes trabalha-
dores, em ambos os casos ou pelo menos numa das Direcções
Gerais executam as seguintes funções abrangidas pelo artigo
10º da Lei 12-A/2008: Investigação Criminal; Inspecção e Se-
gurança. Para o exercicio destas funções é fundamental o vin-
culo público de nomeação pois só este confere a isenção, a le-
gitimidade e o poder de autoridade delegada do Estado, que
são essenciais.

• Carreiras Especiais dignas para todos os que hoje estão nas
carreiras especificas.

• Integração dos suplementos (FET e FEA) nos respectivos ven-
cimentos.

//  SECTORES//  

TRABALHADORES DA DGCI E DA DGAIEC EXIGEM
VÍNCULO DE NOMEAÇÃO, CARREIRAS DIGNIFICADAS
E INTEGRAÇÃO DOS SUPLEMENTOS NO VENCIMENTO

FINANÇAS

NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!
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A FNSFP tem um contrato colectivo assinado com a CNIS e to-
dos os anos elabora uma proposta para aumentos salariais. A
contra-proposta depende, normalmente, dos valores que as
instituições estão a negociar com o governo, no âmbito dos
protocolos de cooperação. Apesar das propostas sindicais se-
rem apresentadas no início de cada ano, o governo só enceta
negociações para revisão destes protocolos no Verão. Como
consequência, os trabalhadores das IPSS estão largos meses do
ano sem qualquer actualização salarial. Este ano, os atrasos são
ainda maiores com a CNIS a afirmar que não consegue chegar
a acordo com o governo.
Na negociação, a CNIS propôs à FNSFP o aumento de dois eu-
ros para os três últimos escalões, onde se situa a maioria dos
trabalhadores. Para os restantes, não propõem qualquer subi-
da. Se for avante, a diferença entre os últimos quatro escalões,
que era de quatro euros, passará a ser de apenas dois euros.
Uma proposta que não é aceite pela FNSFP.
O próximo ano será complicado para centenas de IPSS. Num
universo que engloba entre 150 mil e 200 mil trabalhadores,
há a ameaça de despedimentos e de encerramentos. Com tu-
do o que isto implica para os trabalhadores e para os social e
economicamente carenciados. A FNSFP rejeita veementemen-
te tudo o que possa pôr em causa os direitos dos trabalhadores
e apela a uma participação esmagadora à greve geral de 24 de
Novembro.

›› Perante a grave crise social e económica que afecta os tra-
balhadores, o governo aposta na redução de apoios às IPSS.
Com a previsão de uma crescente afluência às instituições de
solidariedade social, reduz-se a capacidade de resposta ao au-
mento da procura. A Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade (CNIS) já fez saber que o governo não está a en-
tregar as verbas necessárias para a manutenção das IPSS e pre-
vêem-se encerramentos e despedimentos.

//  SECTORES//  

GOVERNO REDUZ 
APOIOS A IPSS

IPSS

Também as Misericórdias fazem depender os aumentos sala-
riais dos protocolos de cooperação a negociar com o Governo.
Até ao momento, a FNSFP não sabe qual vai ser a proposta que
as Misericórdias vão apresentar à Federação. É uma situação
complexa aquela que vivem estes trabalhadores. Apesar do
envio de uma proposta de Acordo Colectivo de Trabalho às 355
Misericórdias do País, as respostas tem sido de recusa de todo
o texto do ACT. Para além do diferendo com a União das Miseri-
córdias, que diz que as suas decisões não vinculam as outras
estruturas existentes, pediu-se para aderir a um contrato já
publicado e às actualizações salariais para 2009, que foram
publicadas em Janeiro de 2010.

A adesão a um ACT é fundamental para garantir que também
os trabalhadores sindicalizados na FNSFP tenham um acordo,
apesar da Portaria de Extensão. 
O Código do Trabalho permite que a FNSFP seja parte nego-
cial e é essa exigência que se tem feito às Misericórdias.
Como maior estutura sindical neste sector, dirigimo-nos a
cada uma das 355 das Misericórdias do País com uma pro-
posta de ACT. A maioria tem respondido negativamente ape-
sar de ser obrigada, legalmente, a negociar e a apresentar
uma contra-proposta. Até ao momento, venceram os prazos
de muitos requerimentos e a FNSFP já começou a pedir a
conciliação.

POR DIREITOS IGUAIS PARA TODOS OS TRABALHADORES!

MISERICÓRDIAS

NÃO AOS DESPEDIMENTOS!
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questão, garantiu-se que não vai ser aplicada a mobilidade es-
pecial e que os 51 trabalhadores irão ser afectos a outros ser-
viços da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, aos Serviços
Sociais da Administração Pública e à ADSE.

RETROCESSO DE MUITAS DÉCADAS
No final daquela reunião e questionado pela Federação, o Se-
cretário de Estado confirmou as notícias veiculadas pela comu-
nicação social de que se pretende fundir a Direcção-Geral de
Reinserção Social com a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais.
A federação transmitiu que, em sua opinião, essa fusão repre-
sentará um retrocesso civilizacional de muitas décadas, na po-
litica de reiniserção social no nosso país. Há a preocupação de
que a concepção securitária própria da DGSP se sobreponha
àquilo que deve ser a perspectiva de reinserção social dos re-
clusos. Tem-se verificado, com frequência, que este organismo
tem uma preocupação central com a segurança descurando,
em muitos casos, a reinserção social dos presos. Por outro lado,
há uma tendência crescente da Direcção-Geral de Reinserção
Social de transpor essa óptica securitária para dentro dos Cen-
tros Educativos, onde permanecem jovens internados a cum-
prir medidas tutelares educativas. Se estas alterações se deve-
rem à procura de redução de custos, a FNSFP sustenta que ha-
via outras soluções.

›› Depois de o Governo ter enviado o projecto para mero pare-
cer e com o prazo de 8 dias, a Federação conseguiu forçar o go-
verno a negociá-lo. Aquele diploma visa destruir o que resta do
subsistema de saúde existente do Ministério da Justiça e que
está integrado nos Serviços Sociais, com os quais também aca-
ba em definitivo. Na reunião com o Secretário de Estado Adjun-
to e da Modernização da Justiça, a posição expressa foi de de-
sacordo com a extinção proposta. Por princípio, a FNSFP rejeita
qualquer unificação de diferentes sistemas de protecção social
ou de saúde quando o objectivo pretendido é o da desvaloriza-
ção das condições. Ou se elevam os subsistemas de saúde com
piores condições ao nível daqueles que reúnem melhores con-
dições, ou então estaremos a falar de uma manobra para reti-
rar direitos dos trabalhadores, fazendo a unificação no retroces-
so social.
Na reunião, foram expressas duas exigências: a garantia da
continuidade dos tratamentos e a manutenção dos 51 traba-
lhadores do Departamento de Gestão do Sistema de Saúde e
de Acção Social Complementar do Ministério da Justiça. Em re-
lação à primeira questão, o Secretário de Estado comprometeu-
se a introduzir uma norma em que os contratos dos actuais ser-
viços sociais se mantêm válidos para os trabalhadores que es-
tejam neste momento a usufruir de tratamentos que não po-
dem ser concluídos nos 30 dias previstos. Perante a segunda

//  SECTORES//  

GOVERNO QUER DESTRUIR 
SUBSISTEMA DE SAÚDE

JUSTIÇA

fixação do período de trabalho nocturno entre as 20.00 e as 7.00
horas, bem como a duração de trabalho em 37 horas semanais.
Como já foi profusamente denunciado pelas estruturas sindi-
cais, nomeadamente pela nossa Federação, a “Adaptabilidade”
e o “Banco de Horas” que lhe está associado, representam um
sério ataque aos direitos dos trabalhadores, no que toca à du-
ração e organização dos seus tempos de trabalho e à compen-
sação pelo trabalho extraordinário prestado.
A “estradas de Portugal,EP” comprometeu-se em dar uma res-
posta a esta proposta da Federação, até ao final de Novembro. 

›› A Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública está
a procurar encerrar, com a maior celeridade possível, o proces-
so de negociação do Acordo de Empresa para os trabalhadores
que na Estradas de Portugal, EP, estão ao abrigo do contrato in-
dividual de trabalho, processo este que decorre há já dois anos.
Na última reunião de negociação, realizada em meados de Outu-
bro, a Federação manifestou a sua disponibilidade para aceitar to-
das as cláusulas já acordadas, bem como as que ainda estão em
análise, se a“Estradas de Portugal, EP” retirar da proposta todas
referências à “Adaptabilidade” e ao “Banco de Horas”e aceitar a

ACORDO DE EMPRESA PARA 
AS ESTRADAS DE PORTUGAL, EP

OBRAS PÚBLICAS

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!
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//  SECTORES//  

MINISTÉRIO BLOQUEIA DIÁLOGO
›› Apesar da gravidade da situação que vivem milhares de tra-
balhadores da Saúde, a Ministra continua sem receber os re-
presentantes da FNSFP.

CONCURSOS TÊM DE PROSSEGUIR!
Depois da abertura de concursos de ingresso para acabar com
as situações de trabalho precário, surgem sinais preocupantes.
Um despacho do Ministro das Finanças ordena o congelamen-
to das promoções nas carreiras. Faz referência aos concursos
para categorias superiores nas carreiras pluricategoriais, no mo-
delo actual de carreiras da Lei 12-A/2008, e aos concursos de
acesso nas carreiras antigas que subsistem. E apesar de o des-
pacho não referir a anulação de nenhum outro concurso, já há
vários serviços do Ministério da Saúde a procurar parar os con-
cursos de ingresso que visam regularizar, precisamente, as gra-
ves situações que vivem os trabalhadores com vínculo precário. 
O Secretário de Estado da Administração Pública já veio afirmar
que estes concursos não estão em causa e que são para pros-
seguir. Contudo, com a tempestade que o governo está a pro-
vocar em toda a Administração Pública, para reduzir a despesa
pública, há a preocupação de que também estes concursos se-
jam postos em causa. Isso provocaria o despedimento de lar-
gos milhares de trabalhadores e poria em risco o funcionamen-
to de muitos serviços, principalmente ao nível dos Centros de
Saúde.

ALTERAÇÃO DAS CARREIRAS DOS TÉCNICOS SUPERIORES 
DE SAÚDE E DOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
O processo de negociação da alteração das carreiras destes tra-
balhadores também está em perigo. Iniciado duas vezes, em
Janeiro de 2009 e em Março de 2010, cada um destes proces-
sos foi abruptamente interrompido, sem nenhuma justificação,
por parte do governo. Segundo declarações do Secretário de
Estado da Saúde, as negociações seriam retomadas entre o fim
de Setembro e Outubro deste ano. Até ao momento, nada acon-
teceu e as suas palavras são contraditadas pela postura do go-
verno que, através do secretário de Estado da Administração
Pública, sustenta que a revisão das carreiras especiais não são
para avançar no ano presente.

POR UMA CARREIRA DOS SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE!
A carreira dos Serviços Gerais da Saúde foi extinta unilateral-
mente e sem qualquer tipo de negociação por parte do Gover-
no, no âmbito da reestruturação da carreiras, operada pela Lei
das Vínculos, Carreiras e Remunerações – Lei 12-A/2008. A
FNSFP deu combate a esta decisão e bateu-se, desde o princí-
pio, por uma carreira para os Serviços Gerais da Saúde. É uma
carreira que tem um papel fulcral para a qualidade da presta-
ção dos cuidados de saúde. Nesse sentido, estamos a elaborar
uma proposta para ser discutida com os trabalhadores nos lo-
cais de trabalho e para ser, depois, apresentada ao Ministério
da Saúde. A solução só pode ser a da criação de uma carreira
que colmate a lacuna aberta pelo governo.

SAÚDE

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!
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//  SECTORES//  

TRABALHADORES 
COM RAZÕES DE SOBRA PARA LUTAR!
›› Os trabalhadores do Instituto da Segurança Social, IP, têm ra-
zões mais do que suficientes para participarem de forma mas-
siva, na Greve Geral de 24 de Novembro, a que a nossa Fede-
ração e os Sindicatos da Função Pública nela filiados, pronta-
mente aderiram.
A falta de trabalhadores no ISS,IP, é gritante já que nos últimos
anos, um terço dos efectivos deste instituto saíram para a apo-
sentação ou para outros serviços da Administração Pública. Assim,
nos actuais trabalhadores está a recaír uma sobrecarga de tra-
balho, havendo serviços que estão na eminência de ruptura.
Como noutras áreas da Administração Pública, também aqui,
os dirigentes do organismo encontram falsas soluções, através
da precarização do emprego, com recurso aos estágios profis-
sionais, a cujos trabalhadores são exigidas responsabilidades
que lhes não competem.
No início do presente ano, a Federação apresentou à Ministra
do Trabalho e da Solidariedade Social um caderno reivindicati-
vo, onde eram apontadas medidas concretas para a resolução
dos problemas com que estão confrontados os serviços e para
a dignificação profissional dos trabalhadores do ISS,IP. Até hoje,
a ministra não respondeu.
Em 2 de Julho, os trabalhadores do ISS,IP, deram o primeiro e
significativo sinal da sua disposição para lutarem, aderindo de
forma muito evidente à greve então convocada pela Federa-
ção. Agora a luta continua!

EQUIPAMENTOS DE ACÇÃO SOCIAL, 
A CAMINHO DA PRIVATIZAÇÃO
O Governo tem vindo, progressivamente, a entregar por con-
trato, a entidades privadas, a exploração de serviços da Acção

Social, desresponsabilizando-se das suas competências direc-
tas, no âmbito das funções sociais do Estado, constitucional-
mente previstas.
A mais recente notícia sobre este processo, consta da proposta
de lei do Orçamento do Estado para 2011, quando o Governo
prevê que os estabelecimentos de Acção Social do âmbito do
centro regional de Lisboa do ISS,IP, sejam entregues à Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, por um período de três anos.
Esta decisão levanta, desde já, um conjunto de questões rela-
cionadas com os cerca de 700 trabalhadores dos referidos esta-
belecimentos de Acção Social. No imediato, desconhece-se qual
o regime de trabalho a que pretendem sujeitar os trabalhado-
res: o do contrato de trabalho em funções públicas ou o do con-
trato individual de trabalho? Importa também saber, qual o fu-
turo das Ajudantes Familiares e Amas que há mais de 20 anos
trabalham para a Segurança Social em regime de recibo verde?
E, naturalmente, importará saber o que acontece aos estabele-
cimentos de Acção Social, se ao fim dos três anos, a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa não quiser os equipamentos?
Esta medida parece ter apanhado de surpresa muitos dirigen-
tes do ISS,IP e da SCML, o que poderá indiciar, estar por detrás
da mesma e no imediato, uma mera operação de emagreci-
mento do orçamento e do número de trabalhadores da Segu-
rança Social, deixando de constar das despesas do Estado, a
exemplo do que já foi feito por outros ministérios, como o da
Saúde, ao transformar grande parte dos hospitais em entidades
públicas empresariais.
Para os cerca de 700 trabalhadores envolvidos, a medida não traz
qualquer vantagem e pode mesmo colocar novos problemas, no-
meadamente quanto ao vínculo laboral e à estabilidade de emprego.

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL

NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!



PROMOÇÕES
Desde a entrada em vigor do DL 444/99 de 3 de Novembro,
nunca o MNE – ao contrário do que veio continuando a fazer para
a Carreira Diplomática, nomeadamente – promoveu a abertura
de qualquer concurso que permitisse a promoção dos potenci-
ais opositores.
O problema ainda veio conhecendo alguns compromissos – no-
meadamente pelo que a concursos para Vice-cônsul e Chance-
ler diz respeito –, nunca concretizados, mas veio a ser comple-
tamente desconsiderado pelo actual Ministro, conduzindo à au-
sência concreta de carreira e a que aquelas duas categorias se
tenham tornado "espécies em vias de extinção".

PROGRESSÃO
Também a progressão na carreira se encontra praticamente con-
gelada desde 2004, por displicente aplicação do SIADAP, no-
meadamente por falta de ratificação das ponderações curricu-
lares pelo próprio Ministro.

ACTUALIZAÇÕES SALARIAIS ANUAIS
O Governo tem entendido impor aos trabalhadores em causa
a percentagem que determina para a função pública em geral.

Correspondendo aquela a um determinado grau de cobertura
da perda de poder de compra, óbvio se torna que o seu valor
não corresponde ao efeito conjugado – e ponderado – das infla-
ções e das pertinentes variações cambiais que nos atingem.
Assim, fazendo naturalmente fé nos ficheiros pré-negociais apre-
sentados pelos próprios serviços do MNE, entre 2005 a 2009,
fomos actualizados globalmente (variável de país para país em
2,2/ 1,5/ 1,5/ 2,7/ 2,9%, em vez dos devidos 5,6/ 3,5/ 2,8/
3,2/ 5,4%, para sermos actualizados em conformidade com os
anunciados propósitos governamentais (grau de cobertura da
perda de poder de compra).

NÃO ACTUALIZAÇÃO EM 2010 E DESVALORIZAÇÃO DO EURO
Mais uma vez escamoteando as diferenças de situação, enten-
deu o Governo não nos actualizar em 2010, argumentando no-
meadamente que os trabalhadores teriam tido ganhos subs-
tanciais em 2009, o que é manifestamente falso no nosso caso.
E se em 2009 já tínhamos ficado a perder 2,5 pontos percentu-
ais, a evolução cambial do euro relativamente a uma série de
divisas/moedas ao longo de 2010 tem representado perdas de
poder de compra numa série de países, que chegam ao insus-
tentável. A título de exemplo sirva o Brasil, onde os trabalha-

dores – o 2º maior contingente do
mundo –, se confrontam neste mo-
mento com perdas de quase 20%!
Mas, não obstante o próprio DL
444/99 prever actualizações inter-
calares precisamente para esta si-
tuação, a única resposta do gover-
no vem agora sob a forma de ain-
da maior espoliação dos trabalha-
dores.

GOVERNO JÁ NOS INCLUIU 
NAS SITUAÇÕES A APRESENTAR 
AOS SINDICATOS
Face à situação factual acima descri-
ta cremos não ser necessário acres-
centar nada, para além da constata-
ção de que o actual ataque aos tra-
balhadores nos penaliza de uma
forma ainda mais injusta.

Por tudo isto os trabalhadores dos
serviços externos do Ministério dos
Negócios Estrangeiros participarão
na greve geral!
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MAIS UMA VEZ ESCAMOTEANDO AS DIFERENÇAS 
DE SITUAÇÃO, ENTENDEU O GOVERNO NÃO 

NOS ACTUALIZAR EM 2010, ARGUMENTANDO
NOMEADAMENTE QUE OS TRABALHADORES TERIAM

TIDO GANHOS SUBSTANCIAIS EM 2009, O QUE 
É MANIFESTAMENTE FALSO NO NOSSO CASO. 

//  STCDE//  

ATAQUE ACUMULADO 
AOS TRABALHADORES CONSULARES

NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!
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//  NACIONAL//  

AS PRESIDENCIAIS
›› As eleições presidenciais são a 23 de Janeiro. Recebemos do candidato Francisco Lopes
a sua declaração de apresentação da candidatura à Presidência da República, de onde
destacamos alguns excertos que nos mereceram maior atenção e significado, pela referên-
cia à Administração Pública e aos trabalhadores.
Francisco Lopes, na sua declaração, sobre o trabalho e os trabalhadores, afirma que pretende
para Portugal, “Um rumo assente na afirmação do reforço do aparelho produtivo e da pro-
dução nacional (…) a criação de postos de trabalho com objectivo do pleno emprego
[…] que comporte a valorização do trabalho e dos trabalhadores, de afirmação
dos seus direitos, que combata a precariedade e o desemprego, que assuma
a protecção social e os direitos sociais.
Um rumo que tenha no aumento dos salários e das pensões, na elevação
do poder de compra, um factor de maior justiça social, de contribuição deci-
siva para reduzir as desigualdades na distribuição do rendimento, de com-
bate à pobreza, de estímulo ao desenvolvimento económico e sustentação
da actividade de milhares de pequenas e médias empresas.”
Relativamente à Administração Pública defende:”Um rumo em que o
Estado esteja ao serviço do desenvolvimento, com (…) uma Administração Pública eficiente, uma política de Segurança Interna
que garanta a tranquilidade e os direitos das populações, uma Justiça célere e eficaz que combata a corrupção e a impunidade.”

NÃO AOS DESPEDIMENTOS!

A realização da Cimeira da NATO, em Portugal, nos próxi-

mos dias 19 e 20 de Novembro, significa a confirmação do

envolvimento do país nos propósitos militaristas deste blo-

co político-militar, que constituem uma ameaça à paz e à

segurança internacional.

O empenhamento do governo português na NATO colide

com princípios fundamentais inscritos na Constituição da

República Portuguesa e na Carta das Nações Unidas, de que

Portugal é signatário – soberania, independência, não in-

gerência, não agressão, resolução pacífica dos conflitos e

igualdade entre Estados; abolição do imperialismo, do co-

lonialismo e de quaisquer outras formas de agressão, do-

mínio e exploração; desarmamento, dissolução dos blocos

político-militares.

Preocupados com os objectivos e significado desta cimeira,

um conjunto de organizações das mais diversas áreas de

actividade, entre as quais a nossa Federação, convocaram

para o próximo dia 20 de Novembro uma MANIFESTAÇÃO sob

o lema “Paz Sim, NATO Não!”.

“PAZ SIM, NATO NÃO!”
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//  STFPN//  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
›› Face às dificuldades que a sociedade enfrenta em todas as
áreas de actividade económica e social e, perante a conjuntura
adversa que todos nós sentimos, o STFPN para além das activi-
dades estritamente sindicais, do apoio jurídico e da formação
profissional, disponibiliza aos seus Associados, um conjunto alar-
gado de protocolos estabelecidos com diversas entidades, em
áreas tão importantes como: a Saúde, a Educação, a Cultura, a
Financeira, a Informática, o Lazer, etc. 
Para o ano de 2011, novos protocolos estão a ser estudados com
o objectivo de proporcionar aos seus Associados mais benefí-
cios e regalias.

FORMAÇÃO
A aposta na qualificação e produtividade dos Recursos Huma-
nos das nossas Instituições Públicas, constitui uma das priori-

dades do STFPN, sendo adoptada uma política formativa capaz
de proporcionar aos seus Associados novas competências e no-
vos meios de actuação, por forma a garantir o exercício efi-
ciente e eficaz nos seus locais de trabalho.
É neste contexto que o Centro de Estudos e Formação do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Função Publica do Norte promove
todas as suas acções, participando e contribuindo para a trans-
formação e modernização da Administração Pública.
Neste sentido, o STFPN apresenta todos os anos o seu plano de
formação, candidatando-se ao POPH – Programa Operacional Po-
tencial Humano. Contudo, este financiamento fica muito aquém
das necessidades dos seus Associados, pelo que são assumidos
pelo Sindicato, grande parte dos custos inerentes às acções de
formação, procurando desta forma complementar as lacunas de
formação que o Estado não consegue por si só colmatar.

//  STFPC//  

NOVA DELEGAÇÃO DO SINDICATO EM STª MARIA DA FEIRA
›› O Sindicato adquiriu novas instalações para a sua delegação
em Santa Maria da Feira, numa perspectiva de melhoria da sua
acção junto dos trabalhadores e de maior proximidade dos
locais de trabalho.

NOVOS PROTOCOLOS
Na continuação do esforço que o Sindicato tem vindo a efectu-
ar no sentido de proporcionar um conjunto sempre maior de
benefícios extra-sindicais aos seus associados, foram celebra-
dos novos protocolos com diversas entidades, cujas condições
poderão ser consultadas em www.stfpcentro.pt ou informadas
na sede ou delegações.

Os protocolos recentemente celebrados reportam-se às áreas
da Saúde, Lazer e Hotelaria.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2010/2011
No seguimento da divulgação do Plano de Formação para 2010,
o Sindicato do Centro está a divulgar os cursos para os quais ain-
da existem vagas às quais os associados ainda se poderão candi-
datar, cursos que terão lugar até ao final do 1º Trimestre de 2011.
Os locais previstos para as Acções do 1º trimestre de 2011,
podem ser alteradas em função das candidaturas recebidas.
Mais informações na sede ou delegações do Sindicato, ou em
www.stfpcentro.pt.

//  STFPSA//  

TEMPOS LIVRES
›› O Departamento de Tempos Livres desenvolve a sua activi-
dade com vista a proporcionar aos sócios condições de acesso
à cultura, ao desporto e lazer, a serviços em condições mais
vantajosas resultantes da sua condição de associados.
As informações mais recentes acerca das actividades, protoco-
los e parcerias que o Sindicato tem disponíveis, podem ser
obtidos no Departamento de Tempos Livres através do tel:
213193320 ou do e-mail: temposlivres@stfpsa.pt.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A Formação Profissional é fundamental para o desenvolvimen-
to profissional e realização pessoal dos trabalhadores.
Desde sempre o Sindicato tem reivindicado o direito à Forma-
ção Profissional dos trabalhadores e que o Estado, ao contrário

do que se verifica, deve ser o promotor dessa mesma formação.
Dadas as lacunas que, desde sempre, a Administração Pública
tem registado no cumprimento desta obrigação, o Sindicato tem
procurado assegurar formação profissional gratuita e descentrali-
zada aos seus sócios, com o objectivo de contribuir para que
nenhum fique privado deste importante instrumento da sua vi-
da profissional. É neste contexto que têm sido apresentadas
anualmente candidaturas a projectos de formação subsidiados
para os nossos sócios e realizadas, com alguma regularidade,
acções suportadas integralmente pelo Sindicato.
Sindicato, que luta contra as políticas de ataque aos direitos dos
trabalhadores, tem assistido a boicotes políticos, quer na deci-
são de algumas candidaturas, quer na realização de algumas
acções. Ainda assim, não deixará de lutar e o Departamento de
Formação Profissional manter-se-á a funcionar enquanto for
necessário para os sócios do Sindicato.
O programa de acções de formação proposto para 2010/2011,
pode ser consultado em www.stfpsa.pt.

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!
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›› As Nações Unidas declararam 2010 como o “Ano
Internacional da Biodiversidade”. 
Mas o que é afinal a biodiversidade? Qual a sua impor-
tância?
A biodiversidade pode ser entendida como a enorme
diversidade do mundo vivo, englobando as suas várias
escalas de organização – do material genético aos gran-
des ecossistemas, passando pela grande variedade de
espécies vegetais, animais e outras, muitas delas ainda
nossas desconhecidas.
Desta diversidade depende um conjunto de equilíbrios
elementares do planeta, assim como a satisfação de
muitas necessidades humanas – alimentação, água e ar
limpos, abrigo (do vestuário às construções), energia ou
medicamentos, entre outras – tudo isto depende directa
ou indirectamente da biodiversidade.
Apesar disto, ao longo das últimas décadas tem vindo a
registar-se uma perda acentuada de biodiversidade, que
compromete a satisfação destas necessidades e os equi-
líbrios referidos.
A que se atribui esta perda? As razões são múltiplas,
mas podemos afirmar que é, fundamentalmente, o tipo
de relação que o homem tem vindo a estabelecer com

a natureza, no quadro da formação económica e social dominante à escala planetária
– o capitalismo, que vem ameaçando e destruindo a biodiversidade.

Vejamos alguns exemplos.
O abandono de modos de produção agrícola extensiva, compatíveis com a preserva-
ção da biodiversidade nas zonas rurais, nalguns casos mesmo potenciadores dessa
biodiversidade, contribui para a despovoação e desertificação dessas zonas e para a
concentração de população e actividades económicas nas zonas urbanas, gerando de-
sequilíbrios territoriais e colocando uma enorme pressão sobre certos ecossistemas.
As multinacionais do agro-negócio promovem modelos de produção intensiva de
cariz exportador, destruindo a pequena e média agricultura locais e aumentando a
dependência alimentar de inúmeros países e regiões. Destruindo também a biodiver-
sidade, seja pela pressão para reclamar novas áreas de cultivo a ecossistemas natu-
rais, como florestas e zonas húmidas, seja pela generalização do regime de mono-
cultura, que empobrece a biodiversidade animal, vegetal e do solo.
Reduz-se a diversidade de espécies e variedades cultivadas, homogeneizando a pro-
dução agrícola, levando a uma perigosa erosão da base genética de que depende a
alimentação humana, assim como a satisfação do conjunto de necessidades acima
mencionadas. É a “insustentabilidade” do capitalismo...
A questão ambiental assume-se hoje como um terreno privilegiado de luta política e
ideológica. Por aqui passa hoje – é bom não esquecer – uma parte importante do con-
fronto entre visões distintas da economia e da sociedade.

2010: ANO INTERNACIONAL 
DA BIODIVERSIDADE

AS MULTINACIONAIS DO AGRO-NEGÓCIO 
PROMOVEM MODELOS DE PRODUÇÃO 

INTENSIVA DE CARIZ EXPORTADOR, 
DESTRUINDO A PEQUENA E MÉDIA 

AGRICULTURA LOCAIS E AUMENTANDO 
A DEPENDÊNCIA ALIMENTAR DE INÚMEROS 

PAÍSES E REGIÕES. DESTRUINDO TAMBÉM 
A BIODIVERSIDADE, SEJA PELA PRESSÃO PARA

RECLAMAR NOVAS ÁREAS DE CULTIVO 
A ECOSSISTEMAS NATURAIS, COMO FLORESTAS 
E ZONAS HÚMIDAS, SEJA PELA GENERALIZAÇÃO

DO REGIME DE MONOCULTURA, QUE 
EMPOBRECE A BIODIVERSIDADE ANIMAL, 

VEGETAL E DO SOLO.

//  PONTOS DE VISTA//  João Ferreira, Deputado ao Parlamento Europeu eleito pelo PCP

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!






