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É PRECISO 
AFIRMAR ABRIL

Na passagem dos 43 anos sobre a gloriosa alvorada de
Abril, o Povo saiu à rua, para comemorar a Revolução dos
Cravos, afirmando que os seus valores devem continuar
a ser o guia para um Portugal soberano, democrático, de
valorização do trabalho e dos trabalhadores, de defesa
das funções sociais do Estado.

//  ÍNDICE//
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NO DIA 26 DE MAIO 
ESTAMOS TODOS EM LUTA!

Por: aumentos de salários e pensões; descongelamento das po-
sições remuneratórias para todos e ao mesmo tempo; reposição do
valor hora do trabalho suplementar; 35 horas semanais de trabalho
para todos; pela integração nos mapas de pessoal de todos os traba-
lhadores com vínculo precário que desempenham funções perma-
nentes com horário e hierarquia; pela redução do valor das contri-
buições para a ADSE; pela redução da carga fiscal e alargamento dos
escalões do IRS.
Estas são as reivindicações imediatas dos trabalhadores, apresenta-
das ao Governo que as recusou liminarmente, com o argumento que
não estão de acordo com o programa do Governo, ou seja, só a partir
de 2018, começam a discussão das matérias, o que pressupõe que
ninguém sabe quando vai ter de volta os seus direitos e satisfação das
suas reivindicações. Não aceitamos servir de instrumento eleitoral.
Sabemos que temos razão! Não abdicamos disso.
A acrescer a isto o Governo apresentou na Assembleia da República
e a Bruxelas, o Programa de Estabilidade e Crescimento que continua
a política de austeridade para os trabalhadores da função pública
com redução de trabalhadores (quando diz querer resolver a preca-
riedade); pretende não aumentar salários até 2021 e continuar o con-
gelamento das carreiras (fala em promoções por mérito, naturalmen-
te só para alguns); prosseguir a redução de verbas para os serviços
públicos, entre os quais a Saúde, a Educação e a Segurança Social,
entre outros.
Ou seja, uma profunda contradição entre o que diz para subir nas
sondagens e o que faz!
Na questão fiscal, além dos aumentos dos impostos indiretos man-
tém a brutal carga fiscal que vem do governo do PSD/CDS e que tan-
to criticou.
É pois num quadro que piora cada vez mais as condições de vida e de
trabalho dos trabalhadores da função pública que o governo anuncia
para Bruxelas a continuação desta política.
Não podemos continuar com políticas de submissão à União Euro-
peia! Não podemos continuar amarrados ao tratado orçamental. Não
podemos continuar a perder a nossa Soberania.
Chegou o momento de DIZER BASTA!
No dia 26 de Maio vamos lutar pelos nossos direitos !
No dia 26 de Maio vamos todos fazer GREVE !

NÃO ACEITAMOS SERVIR
DE INSTRUMENTO

ELEITORAL. SABEMOS
QUE TEMOS RAZÃO! NÃO

ABDICAMOS DISSO.
NÃO PODEMOS 

CONTINUAR COM 
POLÍTICAS DE SUBMISSÃO

À UNIÃO EUROPEIA! 
NÃO PODEMOS 

CONTINUAR AMARRADOS
AO TRATADO 

ORÇAMENTAL. 
NÃO PODEMOS 

CONTINUAR A PERDER 
A NOSSA SOBERANIA.

›› ANA AVOILA

//  EDITORIAL//
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Falar das funções sociais do Estado é falar de políticas
cujo objecto consiste na protecção, garantia e promoção
dos direitos à saúde, à educação, à segurança social, ao tra-
balho, à justiça, à cultura e ao desporto, à habitação, ao am-
biente, ao Poder Local Democrático, entre outros, direitos
fundamentais de todos os cidadãos cuja efectivação cabe ao
Poder Central. 
A razão de ser da consagração constitucional dos direitos so-
ciais e da sua importância está ligada à dignidade da pes-
soa humana e, em consequência, são direitos imprescindí-

//  MUNICIPALIZAÇÃO//

DESTAQUE

CONTRA A MUNICIPALIZAÇÃO
EM DEFESA DAS FUNÇÕES 
SOCIAIS DO ESTADO

A FRENTE COMUM DOS SINDICATOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REUNIU 

A SUA COORDENADORA, NO PASSADO DIA
26 DE ABRIL, TENDO APROVADO 

O DOCUMENTO REIVINDICATIVO SOBRE 
A MUNICIPALIZAÇÃO JÁ DIRIGIDO 

À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
E AO GOVERNO. E QUE AQUI SE DÁ 

A CONHECER.
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«nos domínios da educação (educação pré-escolar, ensino
básico e secundário), da saúde (cuidados de saúde continua-
dos), da acção social (em coordenação com a rede social),
dos transportes, da cultura, da habitação, da proteção civil,
da segurança pública e das áreas portuárias e marítimas (…)
nos domínios do desporto e da juventude, das migrações,
das finanças e das comunicações viárias.» 
A forma de concretização da transferência de competên-
cias, designadamente através de decretos lei de âmbito
sectorial, determina, desde logo, um grau de incerteza pro-
fundo quanto à natureza das competências a ser transferi-
das, podendo criar graves assimetrias regionais, nomeada-
mente, resultantes das significativas diferenças de capaci-
dade financeira das autarquias locais. Por outro lado, não
estabelece qualquer garantia de transferência de meios téc-
nicos e financeiros para a prossecução dessas novas com-
petências. No caso da educação, o que a proposta do gover-
no avança é um processo de recentralização, uma vez que
pretende transferir para as câmaras municipais competên-
cias e poderes que hoje são bem exercidos pelos órgãos de
direcção e gestão das escolas e agrupamentos. 
A Frente Comum defende a afirmação e valorização da auto-
nomia do Poder Local, em coerência com uma organização
de Estado assente na descentralização, com capacidade de
responder com maior eficácia às exigências que se colocam,
de prestar melhor serviço público, contribuindo assim para a
melhoria da qualidade e condições de vida das populações.
Sendo a descentralização um dos princípios constitucionais
para a organização do Estado, exige-se uma reflexão séria,
profunda e alargada, que não se coaduna com calendários
que hoje estão em cima da mesa e, muito menos, com a
abrangência pretendida pelo diploma em discussão pública.
Um processo de descentralização de competências deve
ter como objectivo a melhoria da acessibilidade e da quali-
dade do serviço público prestado às populações, a elevação
da eficácia de resposta e uma melhor e maior capacidade
de resolução dos problemas em diversos domínios. 
Estes princípios obrigam a uma criteriosa avaliação da situ-
ação atual dos serviços públicos, identificação de eventuais
problemas no seu funcionamento e qualidade e, posterior-
mente, o nível de poder mais adequado para o exercício de
cada uma das competências 2 que devam ser transferidas.
Acresce, que o que autarquias locais verdadeiramente pre-
cisam, antes de tudo o mais, é que sejam cumpridas as re-
gras legais para o seu financiamento por forma a que pos-
sam cumprir plenamente as suas actuais responsabilida-
des e competências.
Como já foi afirmado várias vezes pela Frente Comum, não
é possível avançar para um efectivo, racional e sustentado
processo de descentralização sem a instituição das regiões
administrativas, como prevê a Constituição da República
Portuguesa.
Assim, a regionalização é o pressuposto sem o qual não

veis para a promoção do desenvolvimento humano, justiça,
democracia e liberdade. Para tal desiderato é necessária a
intervenção estatal na vida económica e social porque é o
Estado que tem capacidade e legitimação para tomar as
medidas políticas, económicas e jurídicas necessárias. 
Não obstante as disposições constitucionais, sucessivos go-
vernos elegeram os trabalhadores e os serviços públicos co-
mo alvo principal das políticas neoliberais. Há muitos anos
que, em simultâneo com a degradação dos serviços públi-
cos, os trabalhadores da Administração Pública têm vindo
a perder direitos, remuneração, estabilidade, emprego e a ver
alterado o seu vínculo laboral. Depois do PRACE (2005) e
do PREMAC, o resultado saldou-se no encerramento de cen-
tenas de serviços públicos, no despedimento de milhares de
trabalhadores e na colocação de centenas em mobilidade
especial, privando as populações do acesso à satisfação de
direitos fundamentais. 
Hoje discutem-se propostas de lei do governo que visam
uma alegada descentralização administrativa. 
Uma dessas propostas prevê o alargamento das compe-
tências dos municípios e das entidades 1 intermunicipais (CIM)

//  MUNICIPALIZAÇÃO//

DESTAQUE
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tas premissas não se efectivam com a intenção de “democ-
ratização” das actuais CCDR. 
A experiência dos processos de municipalização até agora
levados a cabo demonstram que as soluções adoptadas são
condicionadas pela ausência de um nível de poder local, as
Regiões; pelo subfinanciamento das autarquias; pelo con-
tínuo arbítrio de incumprimento dos regimes financeiros
em vigor e pela restrição e ingerência na autonomia local,
muito agravada num passado recente. 
A asfixia financeira imposta às autarquias por PSD e CDS,
a par da aniquilação da sua autonomia, dificultaram a sua
capacidade de intervenção, cujas consequências ainda hoje
se sentem. A descentralização de competências exige a iden-
tificação e avaliação dos seus impactos e da sua perspecti-
va de evolução, quanto às condições financeiras, humanas,

existirá verdadeira descentralização de competências mas,
tão somente, a desresponsabilização de áreas que compe-
tem ao Poder Central assegurar, com passagem de com-
petências sem garantia dos meios correspondentes, que,
como a experiência já demonstrou, não garante a univer-
salidade dos serviços. 
A regionalização estabelecerá uma clara e transparente
delimitação de atribuições e competências entre os vários
níveis da administração (central, regional e local); criará as
condições para uma política de desenvolvimento regional
com a activa participação das autarquias e dos agentes eco-
nómicos e sociais; garantirá a defesa da autonomia do Po-
der Local e dotará a estrutura autárquica de uma instância
capaz de corresponder à dimensão territorial e às exigên-
cias financeiras e técnicas dos novos problemas locais. Es-

DESTAQUE

//  MUNICIPALIZAÇÃO//
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organizacionais e materiais. A autonomia administrativa e fi-
nanceira das autarquias é condição para o pleno exercício
de 3 atribuições e competências. De outra forma, ficar-nos-e-
mos pela transferência de novos encargos e problemas não
resolvidos, cuja solução permanecerá comprometida. 
Descentralizar não pode significar a desresponsabilização do
Estado, não pode colocar em causa a universalidade das suas
funções sociais e de direitos constitucionais, nem introduzir
mais desigualdades e mais assimetrias entre os territórios. 
A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública
opõe-se a qualquer processo de desmantelamento da admi-
nistração central que vise ou caminhe para a destruição das
funções sociais do Estado. 
Defendemos as funções sociais do Estado enquanto direi-
tos sociais fundamentais de todos, cuja responsabilidade de

promoção e garantia é do Poder central. Impõe-se a defesa
intransigente da Constituição da República Portuguesa e
do seu cumprimento, quer nos direitos por si garantidos,
quer nas atribuições e competências que esta determina.
Qualquer processo de descentralização deve passar: 
a) Pela criação de regiões administrativas;
b) Pela avaliação da situação atual dos serviços públicos e
identificação de eventuais problemas no seu funcionamen-
to e qualidade; 
c) Pelo imediato cumprimento das regras legais financia-
mento das autarquias locais por forma a que possam cumprir
plenamente as suas atuais responsabilidades e competências; 
d) Pela definição, com rigor, das condições para a transferên-
cia de competências para as autarquias, as condições para
o seu exercício e a articulação com os diversos níveis de
administração, garantindo, nomeadamente, a preservação
da autonomia administrativa, financeira, patrimonial, nor-
mativa e organizativa interna das autarquias locais; o aces-
so universal aos bens e serviços públicos necessários à efe-
tivação de direitos constitucionais; a unidade do Estado na
repartição legal de atribuições entre as entidades públicas
e administrativas e a adequação do seu exercício aos níveis
de administração central, regional e local; a adequação dos
meios às necessidades; a estabilidade de financiamento no
exercício das atribuições que lhes estão cometidas; 
e) Pela alteração da Lei das Finanças Locais que respeite o
princípio constitucional da 4 justa repartição dos recursos
do Estado, assegure as condições de estabilidade na sua
aplicação e recupere os níveis de financiamento negados por
sucessivos incumprimentos e cortes; 
f) Pela defesa das funções sociais do Estado garantindo a
coesão de indispensáveis políticas públicas para a efecti-
vação dos direitos sociais de forma universal, gratuita e de
qualidade, nos termos previstos na Constituição da Repú-
blica Portuguesa.
Mais exige a Frente Comum que esta matéria, pela sua im-
portância, seja obrigatoriamente objecto de consulta públi-
ca e garantida, nomeadamente, a participação das estru-
turas representativas dos trabalhadores nos termos previs-
tos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP)
considerando ainda que se trata de matéria obrigatoriamen-
te objecto de negociação colectiva. 
Urge a defesa intransigente da universalidade das funções
sociais do Estado como condição da igualdade entre os ci-
dadãos, o que significa que o Estado deve manter para si os
poderes que lhe permitam promover o desenvolvimento es-
trutural do País, ou seja, os poderes que viabilizam a colo-
cação de todos os cidadãos em plano de igualdade nos do-
mínios económico, social e cultural. É aliás o princípio da
subsidiariedade que assim o impõe na medida em que há
necessidades públicas que pela sua natureza e âmbito não
podem ser satisfeitas a nível local sem quebra dos princípios
da igualdade, da eficácia e da economia da acção política.

DESTAQUE

//  MUNICIPALIZAÇÃO//
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DESTAQUE

//  PRECARIEDADE//

CONTRA 
A PRECARIEDADE, 
PELA INTEGRAÇÃO 
DE TODOS OS 
TRABALHADORES 

O GOVERNO PRETENDE LEVAR POR
DIANTE UM PROCESSO DE ALEGADO

COMBATE À PRECARIEDADE NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MAS QUE

NÃO É MAIS DO QUE A PERPETUAÇÃO
DESTA MESMA PRECARIEDADE. 

É PRECISO QUE TODOS OS 
TRABALHADORES EM SITUAÇÃO

PRECÁRIA, CUJAS FUNÇÕES 
CORRESPONDEM A NECESSIDADES

PERMANENTES DOS SERVIÇOS,
CUMPREM HORÁRIO DE TRABALHO 

E TENHAM SUBORDINAÇÃO
HIERÁRQUICA, SEJAM INTEGRADOS 

NOS MAPAS DE PESSOAL, AO ABRIGO 
DE MEDIDA LEGISLATIVA 

EXCEPCIONAL. A COORDENADORA 
DA FRENTE COMUM, DIRIGIU 

À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA E AO
GOVERNO, AS SUAS REIVINDICAÇÕES

SOBRE ESTE PROCESSO.



.09Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais

forma extensiva para, por exemplo, assentar o sistema
nacional de investigação e ciência, entre diferentes instru-
mentos que violam os direitos mais básicos dos trabalha-
dores e põem em causa os serviços públicos. 
O Estado desrespeita a regra básica de que a uma necessi-
dade permanente corresponde um vínculo laboral estável
e atenta contra o próprio princípio constitucional da seguran-
ça no emprego. No seu domínio, também não cumpre o di-
reito comunitário, ao não transpor, desde 2001, os 1 precei-
tos da Directiva 1999/70/CE de 28 de junho, que estabele-
ce os princípios do não abuso e da não discriminação no re-
curso à contratação a termo; casos há em que simulacros
de transposição foram feitos – ou têm sido alegados – sem
que os mecanismos garantam a aplicação destes princípios,
cujo carácter vinculativo teria de ser demonstrado pelos resul-
tados da transposição, gerando injustiças ou penalizando
os trabalhadores, designadamente com o seu afastamento.
Desrespeita-se assim a regra básica de que a uma neces-
sidade permanente corresponde um vínculo laboral está-
vel e atenta contra o próprio princípio constitucional da se-
gurança no emprego. Dezenas de milhares de trabalha-
dores a quem é imposta a precariedade laboral satisfazem
necessidades permanentes dos serviços e este é o proble-
ma de fundo que o Relatório – Levantamento dos Instru-
mentos de contratação de natureza temporária na Admi-
nistração Pública não espelha devidamente, deixando muitas
situações de fora e, em relação às que trata, tentando legiti-
má-las. O próprio relatório confessa o que podemos descre-
ver como uma evidência de embuste que o Governo tem de
resolver: apesar de proclamar um combate decidido à pre-
cariedade, a contratação a termo não fazia, sequer, parte da
missão encomendada ao grupo de trabalho encarregado
de elaborar o relatório; só por iniciativa do grupo a contra-
tação a termo, de longe a forma mais numerosa da preca-
riedade laboral alimentada pelo Estado, com abusos inter-
mináveis, mereceu tratamento no documento! Não obstan-
te a matéria da contratação a termo ter acabado por ser
tratada naquela sede, não escapou às tentativas de legiti-
mação que se estenderam aos trabalhadores submetidos
às outras formas de precariedade, designadamente, os con-
tratos de prestação de serviço, os chamados estágios, as
bolsas, para todas há um esforço para justificar o quadro de
abusos que é indisfarçável.
Estima-se que existem atualmente nas Administrações Pú-
blicas cerca de 120.000 trabalhadores com vínculo precá-
rio e o Projeto de Portaria que aprova o Programa de Regu-
larização Extraordinária dos Vínculos Precários na AP está
longe de garantir a solução de tão grave problema. 
Desde logo, o Governo persiste na construção da casa pelo
telhado. Viola a própria Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 32/2017 que previa a submissão, até 31 de Março
de 2017, à Assembleia da República, de uma proposta de
autorização legislativa com vista a dar cumprimento à res-

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pú-
blica tem vindo a denunciar o sistemático recurso ilegal à pre-
cariedade para suprir necessidades permanentes dos ser-
viços públicos, opção política de sucessivos Governos des-
de há vários anos. 
Tal opção tem servido, desde logo, objetivos de redução de
gastos por via da intensificada exploração dos trabalhado-
res sujeitos à precariedade, de facilitação de formas de ges-
tão de serviços pouco rigorosas e pouco competentes e de
destruição das funções sociais do Estado, assente no esvazia-
mento e delapidação dos serviços públicos, com vista ao seu
encerramento e privatização – são opções políticas que des-
valorizam grosseiramente o trabalho e os trabalhadores. 
Sucessivos governos têm sido responsáveis pela generali-
zação da precariedade, abusando e discriminando, em rela-
ção a outros, os trabalhadores que assim exercem funções
e fragilizando os serviços e funções que lhe competem. 
A opção política de vários governos, que não qualquer inevi-
tabilidade, ao mesmo tempo que impõe a proibição de con-
tratação com direitos na Administração Pública, fomenta
falsos recibos verdes, aproveita-se dos Contratos Emprego
Inserção e de outros expedientes, como estágios, recorre a
contratos de regime de horas, usa o regime de bolsas de

//  PRECARIEDADE//

DESTAQUE
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DESTAQUE

sa, os mais elementares direitos laborais e sociais e con-
venções da OIT ratificadas por Portugal.

b) Contratação a termo 
Não haja qualquer equívoco nem logros: a contratação a
termo é uma forma – de longe, a mais numerosa – de pre-
cariedade laboral; a contratação a termo, quando é feita para
suprir necessidades permanentes, como sucede amiúde, é
ilegal e corresponde a um abuso inaceitável; não há progra-
ma algum de combate à precariedade que seja sério e, ao
mesmo tempo, tente evitar enfrentar o problema da con-
tratação a termo. 
A contratação a termo na Administração Pública, além de
ser usada para fazer face a necessidades permanentes, tam-
bém porque a legislação praticamente não impõe restri-
ções à sua utilização (e as que formula são abundantemen-
te subvertidas e resultam em penalizações sobre os traba-
lhadores), tem ainda a especial perversidade de nunca per-
mitir a transformação em contratos sem termo.
Ou seja, um trabalhador pode estar indefinidamente com
contratos a termo, uma vez que é o próprio Estado que viola
a lei, e apesar da limitação da duração destes contratos a
3 anos, a verdade é que existem trabalhadores contratados
há décadas com contratos a termo e é a própria lei que
impede que estes contratos sejam transformados em con-
tratos sem termo, como acontece no sector privado. Não é
possível aceitar este quadro. 
A 30.6.2016, com contratos a termo, existiam na Adminis-
tração Central 55.974 trabalhadores; 4 14.014 no Sector
Empresarial do Estado; 4.532 na Administração Local e 2.149
no Sector Empresarial Local. Portanto, 76.669 trabalhado-
res estavam com contratos a termo nas Administrações Pú-
blicas, contratos que não podem ser convertidos em contra-
tos por tempo indeterminado por imposição da lei, o que, re-
pita-se, desrespeita a Constituição e princípios legais funda-
mentais. 
Para além disto, o presente projeto de portaria exclui “car-
reiras em relação às quais exista legislação reguladora de in-
tegração extraordinária de pessoal”, sabendo-se que por es-
ta via afasta grupos numerosos de trabalhadores da regula-
rização do seu vínculo. Das duas, uma: ou as respetivas tute-
las irão desenvolver, para além dos insuficientes programas
de integração extraordinária em curso, processos próprios
de regularização de vínculos, ou estaremos perante o tal
logro de uma prioridade governativa – o combate decidido
à precariedade – que deixa de fora o grosso do problema.

c) Prestação de serviços
Com a entrada em vigor da Lei 12-A/2008 e a sucessiva proi-
bição de contratar pessoal para a Administração Pública
desde 2011, através dos Orçamentos do Estado, a contra-
tação através de «recibos verdes» disparou brutalmente,
bem como a prestação de serviços por empresas – muitos

olução e a estabelecer os termos e condições de acesso ao
PREVPAP: isto não foi feito. O Governo persiste, ainda, na vio-
lação do direito à negociação colectiva: o presente proces-
so não configura uma verdadeira negociação de qualquer
procedimento de integração dos trabalhadores com víncu-
lo precário. 
O projecto de portaria exclui uma grande maioria das situ-
ações de precariedade, sem garantir, sequer, alternativas
credíveis, como é o caso dos professores, enfermeiros, bol-
seiros de investigação científica e centenas de trabalha-
dores enquadrados nos Programas Operacionais/Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento, como se não con-
figurassem situações de precariedade que urge resolver.
Faz também impender sobre os trabalhadores – o que não
se aceita – a obrigação da denúncia da sua situação, ao in-
vés de obrigar a que os serviços indiquem quais os trabalha-
dores ao seu serviço com vínculos precários a desempenhar
tarefas permanentes. 

A Frente Comum reafirma a denúncia das seguintes
situações de precariedade: 
a) Contratos Emprego Inserção e Emprego Inserção + Atra-
vés da Portaria nº128/2009, de 30 de Janeiro, publicada no
DR, 1ª série, de 31 de Dezembro, alterada pelas Portarias
nºs 294/2010, de 31 de Maio, 164/2011, de 18 de Abril e
378-H/2013, de 31 de Dezembro e 20-B/2014, de 30 de
Janeiro (que republica integralmente este regime), foram
regulamentadas as medidas “Contrato de emprego-inser-
ção” (CEI) e “Contrato de empregoinserção +” (CEI+), através
das quais é “desenvolvido trabalho socialmente necessá-
rio” (cfr. Art. 1º). 
O CEI destina-se a desempregados que beneficiem de sub-
sídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego
e o CEI+ a desempregados beneficiários do rendimento so-
cial de inserção ou pessoas que não beneficiem de qualquer
das prestações referidas (subsídio de desemprego, subsídio
social de desemprego ou subsídio de rendimento social de
inserção). 
Tais contratos têm a duração máxima de 12 meses e não são
renováveis e os trabalhadores desempregados são obriga-
dos a respeitar o regime da duração e horário de trabalho,
descansos diário e semanal, feriados, faltas, segurança e saú-
de no trabalho, estão sujeitos ao poder disciplinar da enti-
dade empregadora, não podem faltar injustificadamente,
não têm direito a férias, não têm direitos sindicais, não têm
direito sequer a salário. 
O Estado cria as condições para a falta de pessoal, despede
trabalhadores e depois colmata faltas que ele próprio pro-
vocou através de contratos que obrigam a que os desem-
pregados aceitem condições absolutamente indignas e des-
respeitadoras dos seus direitos para poderem sobreviver,
sempre sob a ameaça da perda das prestações sociais. Es-
tes contratos violam a Constituição da República Portugue-

//  PRECARIEDADE//
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de imputar aos trabalhadores a responsabilidade de reque-
rer a regularização do seu vínculo contratual.

d) Contratação ao dia e à hora
É frequente, na Administração Pública, com particular gravi-
dade, na carreira de assistente operacional nos sectores da
Educação e da Saúde, as entidades públicas procederem à
contratação de trabalhadores em regime de prestação de al-
gumas horas semanais, com revisão mensal dos seus contra-
tos. Este expediente cria situações de verdadeira indignida-
de social, com trabalhadores a terem de sobreviver com sa-
lários inferiores ao salário mínimo nacional e com total inse-
gurança, não só no trabalho, como na vida, nunca sabendo se
vão trabalhar no mês seguinte e quantas horas irão trabalhar.

e) Estágios (PEPAL e PEPAC)
Os programas de estágios na Administração Pública têm

trabalhadores viram-se na contingência de se terem de cons-
tituir como empresários em nome individual – e subcon-
tratação através de empresas de trabalho temporário. 
Para tarefas permanentes nos serviços estão a ser contra-
tados centenas, senão milhares, de trabalhadores através
da modalidade de prestação e serviços, pondo em causa
não só os seus direitos laborais – não têm direito a férias, a
subsídio de férias e de Natal, estão sujeitos a uma grande so-
brecarga fiscal, ficam fragilizados nos seus direitos sindicais
– mas também sociais, determinando contribuições muito
altas para a Segurança Social com uma protecção social mui-
to inferior à dos trabalhadores com contrato de trabalho.
São inúmeras as situações de flagrante abuso no recurso a
esta modalidade contratual, envolvendo submissão hierár-
quica, cumprimento de horário, dever de assiduidade, etc. A
Administração Pública conhece bem estas situações: que
melhor exemplo para perceber, também, a desadequação

//  PRECARIEDADE//
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para a contratação de trabalhadores, nomeadamente quan-
to ao prazo da sua duração e aos fundamentos excepcio-
nais que o justificam;
f) Desencadeamento imediato de processos negociais, pe-
las respectivas tutelas, com vista à regularização das situa-
ções de precariedade dos trabalhadores dos sectores pro-
fissionais/carreiras que o presente projecto de portaria afas-
ta ou não contempla no seu objecto e âmbito;
g) A criação de uma forma específica para tratar as situa-
ções do sector empresarial do estado. 
Necessário se torna, pois, o respeito por princípios legais e
constitucionais que valorizem, efectivamente, os trabalha-
dores e os serviços e funções do Estado, o que requer um
combate decidido à extensa chaga da precariedade que nele
tem alastrado. O Governo afirmou, desde logo, no seu pro-
grama essa vontade; o que agora se exige é que seja conse-
quente com tal afirmação. 
A situação de milhares de trabalhadores da Administração
Pública não é apenas de precariedade no trabalho, senão
na vida: não têm direitos sociais, laborais, não têm qualquer
estabilidade e fazem falta todos os dias nos seus locais de
trabalho. O fim da precariedade é uma exigência social ur-
gente que tem que passar pela necessária negociação com
os sindicatos, pela inclusão de todos os trabalhadores que
satisfaçam necessidades permanentes, independentemen-
te das formas e expedientes da precariedade, nos mapas de
pessoal, com contrato por tempo indeterminado. 

servido, de forma sistemática, para a colocação de trabalha-
dores altamente qualificados para preencherem postos de
trabalho que dão resposta a necessidades permanentes dos
serviços. Os programas apenas permitem a colocação por
um ano, sem dar lugar à celebração de contrato ou, sequer,
dar prioridade num procedimento concursal.
Ou seja, muitos destes trabalhadores prestam um serviço
qualificado, dando resposta a necessidades permanentes
das entidades empregadoras e, ao fim de um ano, são «des-
pedidos», sem possibilidade de ali permanecerem. 

Assim, a Frente Comum dos Sindicatos da Adminis-
tração Pública exige: 
a) Um procedimento de regularização dos vínculos pre-
cários cujas funções correspondam a necessidades perma-
nentes dos serviços, idêntico ao previsto no Decreto-Lei n.º
81-A/96, de 21 de Junho, com início mediante a entrega de
uma lista elaborada pelos serviços de todos os trabalha-
dores com vínculo precário a desempenhar funções perma-
nentes, a criação de apenas uma Comissão composta por
ministérios/entidades empregadoras/sindicatos para veri-
ficar as listas entregues pelos serviços e para solucionar to-
dos os casos que não estejam  listados ou previstos, funcio-
nando como as comissões paritárias, e integração de todos
os trabalhadores nos mapas de pessoal com contagem de
todo o tempo de serviço; 
b)Regularização de todas as situações de trabalhadores que
tenham subordinação hierárquica e estejam obrigados à assi-
duidade mas que, mesmo assim, se encontram contratados,
designadamente, como alegados prestadores de serviços; 
c) A garantia do ingresso na respectiva carreira, em luga-
res dos mapas dos serviços da Administração Pública, dos
jovens estagiários, com contrato celebrado para o efeito, a
exemplo do que acontece com os cursandos aprovados no
Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública, do Insti-
tuto Nacional de Administração; 
d) A alteração do regime de contratação a termo, por for-
ma a restringir a sua aplicação e a permitir a sua conversão
em contratos sem termo, de acordo com o preceituado na
CRP e com os princípios do não abuso e da não discrimi-
nação reforçados pelo próprio direito comunitário; 
e) Atenta a autonomia das Autarquias Locais, dotá-las de
instrumentos legais que permitam a abertura obrigatória de
procedimentos concursais, num prazo razoável, à semelhan-
ça do processo adoptado em 1997 e 1998, exclusivamente
reservados a trabalhadores abrangidos pelo processo de re-
gularização da respectiva entidade empregadora; eventual
recurso a tribunais arbitrais constituídos à semelhança do
que foi instituído há anos no Município de Lisboa; regulari-
zação através de procedimento concursal interno, da situa-
ção irregular dos trabalhadores das Freguesias, cujos pos-
tos de trabalho estejam consolidados há mais de 10 anos
e, limitação do recurso a empresas de trabalho temporário

DESTAQUE
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O actual governo decidiu transfor-
mar a ADSE num Instituto Público que
descaracteriza este subsistema de saú-
de e põe em causa o seu futuro com
natureza pública. É conhecido e não é
novo o apetite do grande capital priva-
do pela ADSE, aumentado pela utili-
zação dos seus excedentes para a re-
dução do défice e pagamentos dos ju-
ros da agiotagem do FMI, BCE e União
Europeia. 
A Federação defende intransigente-
mente a sua manutenção na esfera
pública do Estado, enquanto sistema
complementar de saúde dos trabalha-
dores da Administração Pública, en-
quadrada na Direcção-Geral, para ga-
rantir o seu serviço público.
Os trabalhadores da Administração Pú-
blica, ao longo dos últimos anos, trans-
formaram-se no mais importante sus-
tentáculo do financiamento da ADSE,
em detrimento do próprio Estado, que
se desresponsabilizou de transferir para
este subsistema aquilo a que estava
obrigado. Fruto das decisões tomadas
pelo Governo PSD/CDS, entre 2013 e
2014, as contribuições dos trabalha-
dores aumentaram 133%, num qua-
dro em que estas já sustentavam 63%
das despesas da instituição.
Esta situação revela, não só, uma cla-
ra violação do princípio pelo qual foi
criada a ADSE, como também, a du-
pla penalização a que foram sujeitos os
trabalhadores da Administração Pú-
blica pelo não aumento dos salários e
pelo agravamento dos descontos.
Muito preocupante é o facto de o novo
estatuto prever alterações no valor das
contribuições dos trabalhadores, de
acordo com os resultados financeiros
da ADSE. Declaradamente, estamos
em presença de uma norma assente
nos princípios da regulação dos segu-
ros privados de saúde.
Outra das mudanças inaceitáveis é a
de que a ADSE, enquanto instituto pú-
blico, passe a controlar e a fiscalizar
as situações de doença quando essa
deve ser uma competência exclusiva
do Estado. 

A transformação da ADSE em Insti-
tuto Público, com um estatuto em que
alegadamente se procura dar a enten-
der que são os trabalhadores da Admi-
nistração Pública, enquanto contribuin-
tes, que irão controlar a gestão e admi-
nistração do subsistema, prova a decla-
rada intenção do Governo de desres-
ponsabilizar o Estado do seu primor-
dial papel de único dirigente e de prin-
cipal financiador a que está obrigado.
O regime estatutário da ADSE aprova-
do pelo governo PS, direcionam o ago-
ra criado instituto público para o uni-
verso mutualista, de fácil atracção por
parte do grande capital privado, tendo
em conta a garantia de financiamento
que a instituição tem. Não é por acaso
que na eleição dos órgãos executivos,
deliberativos e fiscalizadores, previstos
no estatuto agora aprovado, os traba-
lhadores e principais contribuintes, ou
não estarão lá representados ou se o
estiverem, a sua posição será sempre
minoritária.
Para a Federação, a manutenção da

ADSE na esfera da administração di-
recta do Estado é fundamental, excluin-
do qualquer possibilidade de transfor-
mação em instituto público, mutuali-
dade ou de privatização. Por seu lado,
a redução da percentagem das contri-
buições é uma exigência que contraria
o injusto aumento de 3,5%. Só com o
respeito pelos direitos dos trabalha-
dores, incluindo o da negociação com
as estruturas sindicais, se pode defen-
der uma ADSE que sirva o interesse
de quem trabalha na Administração
Pública.
As alterações que descaracterizam
este subsistema de saúde põem tam-
bém em perigo o futuro dos trabalha-
dores da ADSE. O decreto-lei que apro-
vou a criação da ADSE/Instituto Públi-
co, não fundamenta juridicamente a
passagem da ADSE a Instituto Públi-
co não clarificando se esta resulta de
extinção, fusão ou reestruturação. Tal
facto, poderá pôr em causa a estabili-
dade de emprego dos trabalhadores
da ADSE.

//  ADSE//

O SUBSISTEMA DE SAÚDE 
NA MIRA DO CAPITAL 
PRIVADO

SAÚDE
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Expectativas criadas quanto à possibilidade da melhoria
das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores da
Administração Pública, estes viram as mesmas rapidamen-
te goradas com a aprovação do Orçamento do Estado para
2017. OS TFP foram, mais uma vez preteridos, no processo
de recuperação de rendimentos e de direitos. Subsiste o
congelamento dos salários, das carreiras e para a maioria,
a carga fiscal não foi amenizada para todos, os descontos
para a ADSE não foram reduzidos e a compensação por tra-

balho extraordinário mantém-se nos valores miseráveis do
tempo da tróika. Entretanto, a redução do deficit, numa
clara opção de submissão à União Europeia, foi feita à cus
-ta da redução do investimento nos serviços públicos que
asseguram as funções sociais do Estado. 
Simultaneamente, o Governo recusou encetar com a Fren-
te Comum, a negociação das indispensáveis alterações que
se impõem fazer na Lei do Trabalho em Funções Públicas
para, não só, afastar do regime laboral da Administração

//  ACÇÃO REIVINDICATIVA GERAL//

PELO TRABALHO 
COM DIREITOS

É PRECISO UMA NOVA POLÍTICA

POR UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
AO SERVIÇO DO POVO E DO PAÍS
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Pública todas as matérias que no plano individual e colecti-
vo põem em causa os direitos dos trabalhadores, como tam-
bém, repor o que representava uma melhoria nas condi-
ções de trabalho e de vida dos mesmos.
No plano social, as condições fixadas anteriormente para
os regimes de aposentação, quer no que toca aos limites de
idade, quer no que se refere ao cálculo das pensões e à sua
actualização anual, no fundamental, mantêm-se, provocan-
do uma evidente degradação das condições de vida dos
aposentados e reformados da Administração Pública. 
Chegam agora notícias do Plano de Estabilidade e Cresci-
mento e do Plano Nacional de Reformas, apresentados pelo
Governo na Assembleia da República, em meados de Abril.
Notícias que não boas e que reflectem um caminho de sub-
serviência aos interesses da União Europeia e do Euro, em
sentido inverso ao da reposição de rendimentos e de direi-
tos, à exigência de crescimento e de desenvolvimento eco-
nómico do País. 
Como salienta o economista Eugénio Rosa, em artigo agora
divulgado, “Nesta intenção do governo de reduzir drastica-
mente o défice orçamental num curto período de tempo, e
mesmo em transformar um saldo orçamental negativo num
saldo positivo, os trabalhadores da Função Pública são tam-
bém agora o alvo preferencial deste governo, e o instru-
mento que escolheu para reduzir o défice orçamental.” Daí
que manifeste, no PEC, a vontade de manter congelados os
vencimentos dos trabalhadores da Administração Pública,
até 2021.
“Em todos os anos do período 2017/2021, o aumento per-
centual da despesa com Pessoal da Função Pública (…) é
inferior à inflação prevista (…). E se calcularmos o aumento
da despesa com Pessoal das Administração Públicas
(Central, Local e Regional), em todo o período 2016-2021,
concluímos que o aumento é apenas de 5,2%, o que corre-
sponde a 58,5% da subida dos preços prevista pelo governo
nesse mesmo período que é 8,9%. Portanto, este governo
aposta de uma forma descarada na redução do poder de
compra dos salários dos trabalhadores da Função Pública,
apesar de estarem congelados desde 2010, para conseguir
passar do défice orçamental de -2% para um superavit de
+1,3%.”, acrescenta Eugénio Rosa.

E AGORA?
Depois de não obter qualquer resposta à Proposta Reivin-
dicativa Comum, a Federação, que não fecha os olhos à
surdez do governo, mantém exigências que são essenciais
não só para melhorar as condições de trabalho e vida de
quem faz funcionar os serviços públicos mas também para
melhorar as condições da sua prestação e para defender as
funções sociais do Estado. Por um lado, valoriza a actuali-
zação do salário mínimo mas entende que isso significa
também que muitos dos trabalhadores que não vêem a sua
remuneração aumentada há anos recebem agora muito per-
to desse valor. Essa é uma situação que tem de ser altera-
da. O objectivo do salário mínimo deve ser também o de for-
çar a valorização salarial geral e não o de generalizar o mí-
nimo entre os trabalhadores. Nesse sentido, exige-se que
se aumentem todas as posições remuneratórias no mes-
mo valor que o salário mínimo. A reivindicação do aumento
dos salários, das pensões e o descongelamento das posi-
ções remuneratórias, promessa que o governo ameaça não
cumprir, é essencial.
Houve batalhas que os trabalhadores travaram com muito
esforço e que conduziram a importantes vitórias. Uma de-
las foi a revogação das 40 horas na Administração Pública
que todavia está por estender a todos os serviços, sobretu-
do no sector da saúde. Outra importante luta é a das horas
extraordinárias em que muitos trabalhadores chegam a ter
500 horas em atraso. O direito ao emprego e o combate à
precariedade são também pontos-chave para a melhoria
das condições de milhares de trabalhadores que devem ter
contrato permanente.

LUTAR POR MAIS E MELHORES CONDIÇÕES
A luta por uma alternativa que permita encarar o futuro
com confiança é um instrumento necessário. A participa-
ção e o protesto nos diferentes sectores da Administração
Pública mostram que os trabalhadores não aceitam o que
lhes impõem e que estão disponíveis para intensificar a luta
pelas suas reivindicações. São eles que assumem a digni-
dade do combate não só pelos seus direitos mas também
pela defesa de serviços públicos de qualidade para as po-
pulações.

//  ACÇÃO REIVINDICATIVA GERAL//

Se não faltam razões também não faltará coragem para que participem de forma decisiva na greve que foi
convocada pela Federação para o dia 26 de Maio. Em todo o país, centenas de locais de trabalho estão já
envolvidos na preparação desta importante jornada de luta por salários, horários e carreiras. As diferentes
mobilizações que se realizaram no 1º de Maio são um prenúncio de que os trabalhadores estão dispostos
a mostrar ao governo que exigem uma mudança de políticas. Parar nesse dia é mostrar a força da unidade
dos trabalhadores da Administração Pública e é mostrar que não se vergam quando outros pretendem.

GREVE A 26 DE MAIO
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Os Guardas-Florestais do SEPNA/GNR têm dado con-
tinuidade à luta em defesa da carreira, presentemente em
regime de extinção à medida que vagarem os lugares e
pela atribuição dos suplementos remuneratórios que pelo
carácter de investigação policial e no contexto em que são
exercidas as suas funções, deveriam já ter sido consagra-
dos no Estatuto em vigor desde 1 de Novembro de 2015.
Com natural prejuízo para o nosso património florestal e ci-
negético, o Governo teima em não revogar a disposição le-
gal que extingue os lugares da carreira de guarda-florestal,
à medida que estes forem vagando, invocando para o efeito
que os militares da GNR que integram também o SEPNA
substituem os Guardas-Florestais, o que de todo não é ver-
dade. Nesta posição que atenta contra o património flores-
tal nacional, o Governo conta com o apoio da GNR que, por
meras razões de propaganda da imagem da Corporação,
recusa qualquer possibilidade de o número de guardas-flo-
restais vir ali a aumentar.
Depois da manifestação nacional de Guardas-Florestais, de
Setembro de 2016, que levou o Secretário de Estado da
Administração Interna a assumir o compromisso de avaliar
a atribuição de suplementos e de fazer aprovar o despacho

//  SECTORIAIS//   

MINISTÉRIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA/GUARDAS-FLORESTAIS

relativo ao novo cartão de identificação, compromisso esse
não cumprido até hoje, a Federação foi ouvida na Comissão
Parlamentar de Trabalho da Assembleia da República so-
bre a atribuição dos suplementos e recebida pelos Grupos
Parlamentares do CDS, do BE, de “Os Verdes” e do PCP, a
quem foi exposto o problema da extinção da carreira e
igualmente o da atribuição dos suplementos.
Entretanto, o Comandante-Geral da GNR continua sem apro-
var a regulamentação necessária de aplicação de alguns
dos artigos do Estatuto, designadamente, o da atribuição da
licença por mérito.
Como se concluiu da reunião que a Federação concretizou
com o CARI/GNR, em meados de Abril, o processo de atri-
buição dos novos uniformes não tem corrido da melhor for-
ma, não só porque há atrasos na distribuição do Uniforme
nº2, que já deveria ter sido entregue aos Guardas-Flores-
tais em Dezembro passado, como também porque faltam
ainda atribuir, nomeadamente, os blusões de cabedal e as
botas ignífugo.  
Com tamanha agenda de problemas por resolver, perspec-
tivam-se para os próximos meses, novas acções de luta dos
Guardas-Florestais.

PROSSEGUIR A LUTA EM DEFESA 
DA CARREIRA E DOS SUPLEMENTOS

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/DGAV

A inspecção veterinária em Portugal continua sem uma
carreira especial de inspecção. E avaliar pela posição do
Ministro da Agricultura e do Secretário de Estado da Alimen-
tação do actual governo, o problema é para se arrastar. 
Em reuniões realizadas, com estes membros do Governo,
em meados de 2016 e já em 2017, reafirmámos a necessi-
dade de este problema ser ultrapassado com a criação da
carreira, onde deverão ser integrados os trabalhadores que
exercem, na DGAV, funções de inspecção veterinária e a
aprovação de um estatuto específico que define a carreira,
as suas funções, o regime de horários e de duração de tra-

balho, o domicílio necessário e as ajudas de custo, os meios
para a acção de inspecção e o poder de autoridade.
Entretanto, o Ministério da Agricultura autorizou a Direc-
ção-Geral de Alimentação e Veterinária a delegar compe-
tências de inspecção veterinária nos municípios, através de
protocolos de acordo que permitem atribuir aos veteriná-
rios municipais ou a veterinários contratados a recibo verde,
as mesmas funções de inspecção dos trabalhadores da
DGAV sem direito à carreira. Ou seja, municipalização tam-
bém na inspecção veterinária, com os naturais prejuízos para
a garantia da saúde pública e dos direitos dos trabalhadores.

INSPECÇÃO VETERINÁRIA 
SEM CARREIRA DE INSPECÇÃO
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O Governo continua sem dar resposta às reivindicações
da Federação, relativas aos polícias municipais de valoriza-
ção da carreira profissional e do respectivo estatuto, de atri-
buição de um suplemento de risco, penosidade e insalubri-
dade e de melhoria das condições de trabalho, no domínio
dos equipamentos individuais e colectivos.
Estes trabalhadores, para cima de duas centenas, estão in-
tegrados nos corpos de polícia administrativa de 34 muni-
cípios do País, exercendo funções de fiscalização do cum-
primento de normas e regulamentos de competência mu-
nicipal e cooperam na manutenção da tranquilidade públi-
ca e na protecção das comunidades locais.
Contudo, ao longo dos anos, a inexistência de uma estrutu-
ra hierárquica própria, legalmente definida, que correspon-
da à realidade das necessidades das competências das po-
lícias municipais, tem provocado uma dependência direta
dos presidentes de Câmara, sendo frequentes as instru-

ções que atropelam e ultrapassam as funções legalmente
fixadas, prejudicando a imagem de autoridade administra-
tiva que os polícias municipais devem ter.
Os constrangimentos orçamentais impostos aos municípios,
têm-se feito sentir, de modo evidente, nos corpos de polí-
cias municipais, no plano da degradação das condições de
trabalho, pondo em causa não só a imagem dos trabalha-
dores, mas também a sua integridade física e moral.
Depois de publicado, no início deste ano, o regime das polí-
cias municipais de Lisboa e Porto, a Secretária de Estado
Adjunta e da Administração Interna deveria concretizar o
compromisso assumido em Abril do ano passado, de dar iní-
cio à negociação das reivindicações apresentadas pela Fede-
ração, o que não aconteceu até agora. Face a este silêncio do
Governo solicitámos já reuniões com os Grupos Parlamenta-
res da Assembleia da República, para expôr a situação e soli-
citar a intervenção da Assembleia da República no processo.

GOVERNO SEM VALORIZAR A CARREIRA 
MINISTÉRIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA/POLÍCIAS MUNICIPAIS

MINISTÉRIO DO MAR/IPMA

Os trabalhadores das carreiras de investigação e da car-
reira técnica de apoio à investigação continuam sem ter di-
reito a um suplemento remuneratório que compense justa-
mente, o seu embarque a bordo do navio de investigação do
IPMA, durante dias sucessivos. 
Actualmente, o trabalho nocturno, em dias de descanso nor-
mal e suplementar, em dias feriados e o trabalho extraor-
dinário, são pagos de acordo com a LTFP, até ao limite dos
sessenta por cento da remuneração base mensal.
Acontece que muito facilmente, os trabalhadores atingem
este limite, pelo que passam a trabalhar sem ter qualquer
compensação acrescida.
A Federação já propôs à Ministra do Mar que seja criado um
suplemento que compense o trabalho a bordo. Contudo, até
agora não nos foi apresentada qualquer proposta nesse sen-
tido para negociação.
Enquanto se aguarda que o novo navio de investigação – o
Mar Portugal – comece a navegar, o que poderá não ser tão
cedo (muito improvável que comece a navegar em Maio, co-

mo fomos informados pela Ministra), os trabalhadores con-
tinuam sujeitos às péssimas condições do velho “Noruega”,
agravadas pela ausência de cuidado na manutenção a bor-
do, com colchões velhos nas camas e sem o mínimo de con-
forto, roupas das camas sem higiene, máquinas de lavar a
roupa avariadas, alimentação sem condições (produtos fora
de prazo e com bolor), falta de climatização nos camarotes.

FALTAM CONDIÇÕES E DIREITOS 
A BORDO DOS NAVIOS DE INVESTIGAÇÃO
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MINISTÉRIO DO MAR/INSPECÇÃO DAS PESCAS

O Governo continua sem dar resposta à reivindicação dos
trabalhadores da carreira de inspecção das pescas, que
aguardam desde 2009 a revalorização da mesma e a apro-
vação de um estatuto profissional que dê resposta às exi-
gências funcionais e institucionais existentes.
Para além das funções de inspecção das pescas e aquicul-
tura no plano nacional, este serviço, actualmente com onze
trabalhadores, dependente da Direcção-Geral dos Recur-
sos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, tem por obri-
gação proceder às actividades de inspecção das pescas ao
nível da União Europeia e internacional.
A Ministra do Mar e o Secretário de Estado das Pescas, que
reuniram com a nossa Federação, em Abril e Dezembro do

ano passado, reconheceram a urgência da resolução deste
processo, com a aprovação do estatuto e a revisão da car-
reira e a admissão de novos efectivos para a carreira.
Contudo, depois de ter estado acordada com a Federação, a
realização de uma primeira reunião de negociação do estatu-
to, na última semana de Janeiro, não só a mesma não se reali-
zou, como a marcação de uma nova data para o efeito, tem sido
sucessivamente adiada pelo Secretário de Estado das Pescas.
A Federação solicitou já à Comissão Parlamentar de Agri-
cultura e Mar, da Assembleia da República, uma audição
para expor esta situação, enquanto que os trabalhadores
perspectivam a possibilidade de virem a recorrer a formas
de luta para verem as suas reivindicações satisfeitas.

GOVERNO IGNORA INTERESSE NACIONAL 
E DIREITOS DOS TRABALHADORES

Os trabalhadores não docentes do Ensino Superior con-
tinuam sem ter resposta do Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, para as reivindicações apresentadas há
um ano e que traduzem soluções para os diversos proble-
mas laborais e de funcionamento das Universidades e dos
Politécnicos que os afectam.
Reuniões com a Secretária de Estado Adjunta e do Ensino
Superior ou com assessores foram já algumas, no ano pas-
sado e também este ano. Promessas são algumas, mas ne-
gociação de soluções para os problemas, nem uma.
Entretanto, continuam por negociar a revogação imediata
do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, o
verdadeiro investimento público no sector, o fim da preca-
riedade, a aplicação das 35 horas semanais de trabalho aos
trabalhadores do contrato individual de trabalho, o recruta-
mento de novos trabalhadores não docentes, a valorização
das carreiras profissionais, a consagração do direito à for-
mação profissional, a participação dos trabalhadores não
docentes nos órgãos de gestão.
A Federação continua a aguardar que a Secretária de Es-

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DO ENSINO SUPERIOR/ENSINO SUPERIOR

tado Adjunta entregue para análise e posterior negociação,
uma proposta de atribuição de um suplemento remunera-
tório que compense o regime de prevenção, fora do horário
de trabalho normal, a que são obrigados trabalhadores não
docentes com funções de manutenção de equipamentos
em alguns laboratórios universitários.

NÃO DOCENTES SEM RESPOSTA DO MINISTRO
PARA AS SUAS REIVINDICAÇÕES
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A Federação está a negociar com o Governo a criação da
carreira especial de inspecção da ASAE, processo que já
leva cinco reuniões realizadas, em que já foi negociada a
maior parte dos artigos do regime de trabalho que regerá a
nova carreira. Este processo foi iniciado em Dezembro pas-
sado, prevendo-se que possa ficar concluído em final de Maio.
Das matérias já negociadas, continua a não haver acordo,
da parte do Secretário de Estado do Comércio, que repre-
senta o Governo, relativamente ao conteúdo funcional e à
atribuição do estatuto de órgão de polícia criminal aos ele-
mentos da carreira de inspecção, não estando ainda fecha-
da a negociação dos respectivos artigos.
Faltam, no entanto, negociar ainda todas as questões rela-
cionadas com a atribuição do regime específico de horário
de trabalho e com as remunerações, cabendo aqui a defini-
ção dos vencimentos base, dos suplementos e da transição

para a nova carreira, dos actuais inspectores, incluindo os
inspectores adjuntos.
Saliente-se que o Governo, desde o início deste processo,
recusou incluir nas matérias a negociar o regime específico
de aposentação, que no nosso entender deveria constar do
futuro diploma legal porquanto, perante as exigências fun-
cionais dos inspectores da ASAE, faz todo o sentido que seja
reposta a idade normal de aposentação de 60 anos e a pos-
sibilidade de voluntariamente se poderem aposentar aos
55 anos de idade.
A Federação considera que para o bom êxito deste proces-
so para os trabalhadores da carreira de inspecção, é funda-
mental o seu empenho e mobilização na defesa das propos-
tas já apresentadas ao Secretário de Estado da Economia,
que consubstanciam um estatuto digno e melhores condi-
ções de trabalho.

PROSSEGUE A NEGOCIAÇÃO DO REGIME 
DA CARREIRA ESPECIAL DE INSPECÇÃO DA ASAE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA/ASAE

Os Vigilantes da Natureza d Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas, em funções nas Áreas Protegi-
das, continuam sem ter o seu futuro definido, já que o Gover-
no, nomeadamente o Ministro da Agricultura e o Ministro
do Ambiente, não tomam as adequadas medidas para a va-
lorização da carreira, atribuindo-lhe o regime de “especial”,
tal como define a LTFP.
Por outro lado, estes trabalhadores continuam sem direito
a um suplemento remuneratório digno que compense o
risco, a penosidade e a insalubridade das funções exerci-
das, já que lhes continua a ser pago o mesmo subsídio de
risco, sem qualquer actualização, desde 1999.
Inaceitável é também o facto de o Governo não estar a dar
cumprimento à disposição do Orçamento do Estado para
2017, que determina que o ICNF deverá admitir, no mínimo
50 novos vigilantes da natureza no ano em curso. Foi aberto
um concurso, mas somente para 20 vigilantes da natureza,
o que não corresponde minimamente às necessidades de
pessoal nas áreas protegidas.
A Federação, reuniu já com o Secretário de Estado das Flo-
restas e com a Secretária de Estado da Conservação da Na-

tureza, a quem entregou um memorando com o conjunto
de reivindicações dos Vigilantes da Natureza, tendo igual-
mente exigido que as decisões sobre o eventual processo
de entrega da gestão das áreas protegidas aos municípios,
não sejam tomadas sem a prévia negociação com esta es-
trutura sindical.
Neste momento, face à ausência de resposta do Governo
às reivindicações apresentadas, perspectiva-se a realização,
a curto prazo, de uma primeira acção de luta dos vigilantes
da natureza.

GOVERNO SEM DAR FUTURO À CARREIRA
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/VIGILANTES DA NATUREZA
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Nas IPSS e nas Misericórdias a exigência dos trabalhado-
res é a mesma – aumento dos salários para uma vida mais
digna. Depois de anos e anos de degradação dos salários da
esmagadora maioria dos trabalhadores das IPSS e das Mi-
sericórdias, impõe-se que aqueles que garantem o funcio-
namento de milhares de estabelecimentos de Acção Social
e dão um contributo determinante para o bem estar de cri-
anças e idosos, sejam compensados, com salários dignos.
Neste sentido, a Federação aguarda uma resposta da asso-
ciação patronal das IPSS(CNIS), à proposta de revisão dos

//  SECTORIAIS//   

SECTOR SOCIAL

salários para 2017. Quanto às Misericórdias, agora que está
em vigor o Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) para o sec-
tor, a Federação e a União das Misericórdias Portuguesas
irão reunir, para discutir a proposta sindical de actualização
dos salários para 2017.
Ainda em relação a este sector e ao ACT, regista-se que de-
pois de este ter sido publicado no Boletim do Trabalho e Em-
prego, em Agosto de 2016, mais de uma vintena de Mise-
ricórdias aderiram ao mesmo, para além das mais de cem
que o subscreveram inicialmente.

NAS IPSS E MISERICÓRDIAS A MESMA
EXIGÊNCIA-AUMENTO DE SALÁRIOS!

A Federação, juntamente com a FENPROF, o SEP e o SNTSSADT estão a preparar uma proposta de Acordo de Empresa
para a Cruz Vermelha Portuguesa, que depois de discutida com os trabalhadores será apresentada para negociação ao
Conselho de Administração daquela entidade.

SINDICATOS PREPARAM PROPOSTA 
DE ACORDO DE EMPRESA

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
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Os trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de
educação e ensino da Rede Pública, cansados de promes-
sas, deram continuidade, nos últimos meses, à sua luta por
emprego com direitos, em defesa da Escola Pública e con-
tra municipalização. Na sequência de muitas acções de
luta e de denuncia, muitas delas desenvolvidas por pais e
alunos, em várias escolas em que a falta  generalizada de
pessoal é mais sentida e tem efeitos caóticos – os Não Do-
centes levaram por diante uma greve, com uma elevadíssi-
ma adesão (90%), no dia 3 de Fevereiro e uma grande mani-
festação nacional em Lisboa, já nos finais de Abril.
O desenvolvimento deste processo de luta resulta da com-
pleta ausência de resposta do Ministério da Educação e do
Governo desde a sua tomada de posse, às reivindicações
dos trabalhadores optando, por dar continuidade às políti-
cas desenvolvidas pelos anteriores executivos governa-
mentais do PS e do PSD/CDS, marcadas pela falta de pes-
soal não docente, pelo recurso abusivo e ilegal à pre-
cariedade, pela degradação das condições de trabalho nas
escolas, pela recusa em dignificar as carreiras profissionais
dos não docentes e em municipalizar a Escola Pública.
Depois de  diversas  reuniões que a Federação teve com a
Secretária de Estado Adjunta e da Educação, tudo continua
por resolver.
E, afinal, o que querem os trabalhadores não docentes?Tão
só, um conjunto de medidas que contribuam para a dignifi-
cação das suas carreiras profissionais e a qualidade da
Escola Pública e que constam do Caderno Reivindicativo
apresentado ao Ministério da Educação e que este, contra-
riando a obrigação legal, foge de negociar e que passam
por:

› Pôr cobro à crónica falta de pessoal não docente nas es-
colas, com a negociação de uma nova portaria de rácios, de
modo a que o número de não docentes necessário, corre-
sponda a critérios que identifiquem com clareza, entre out-
ros, a dimensão da escola e o seu contexto social, número
de alunos considerando as suas especificidades e número
de turmas; depois, os mapas de pessoal devem ser dotados
do número dos postos de trabalho que respondam às reais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

necessidades de cada estabelecimento de educação e en-
sino e consequentemente devem ser recrutados novos tra-
balhadores. 

› Integrar, de imediato, nos mapas de pessoal, através de
medida excepcional, os cerca de 2900 trabalhadores com
contratos a termo certo prorrogados por mais um ano lec-
tivo, bem como os sujeitos a outras situações precárias cu-
jas funções são de carácter permanente.

› Repor a especificidade das diversas carreiras profissionais
dos trabalhadores não docentes diluída, em 2008, nas fun-
ções dos grandes grupos gerais das carreiras da Adminis-
tração Pública, criando carreiras especiais, com conteúdos
funcionais próprios e o estatuto profissional adequado de-
vidamente valorizadas em termos remuneratórios.

MUNICIPALIZAR É DESTRUIR 
A ESCOLA PÚBLICA
A já sobejamente anunciada intenção do Governo, de mu-
nicipalizar a Escola Pública, representa a desresponsabi-
lização do Governo em garantir uma Escola Pública univer-
sal de qualidade. Progressivamente os municípios ver-se-
ão sem condições de garantir este serviço público funda-
mental, o que será um fundamentado estratégico para a
privatização da Escola Pública por via de concessões e outros
instrumentos idênticos. 
Neste processo, a Federação não aceita a prevista transi-
ção dos trabalhadores não docentes para os mapas de pes-
soal dos municípios e exige que seja o Ministério da Educa-
ção a assegurar em exclusivo a sua gestão. 
A Federação de- fende ainda o regresso aos mapas de pes-
soal do Ministério da Educação, dos trabalhadores que por
força dos anteriores processos de municipalização das Es-
colas, foram integrados nos mapas de pessoal dos municí-
pios. 
Como se refere na resolução aprovada no decurso da mani-
festação dos trabalhadores não docentes, do passado dia
21 de Abril, a insistência do Governo em não dar resposta
às reivindicações, só poderá resultar em luta e mais luta.

LUTA E MAIS LUTA 
PELO TRABALHO COM DIREITOS
E EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA

//  SECTORIAIS//   
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M. DA CULTURA/MONUMENTOS, MUSEUS, PALÁCIOS E SÍTIOS CLASSIFICADOS

A falta de vontade política do Ministro da Cultura e do
Governo PS, para dar resposta às justas reivindicações dos
trabalhadores dos monumentos, palácios, museus e sítios
classificados, levou a Federação a marcar uma greve na-
cional, realizada a 14 e 15 de Abril, com uma adesão dos
trabalhadores entre setente e oitenta por cento, numa ma-
nifestação de exigência da resolução dos graves problemas
que os afectam: crónica falta de pessoal, precariedade, au-
sência de carreiras dignas, falta de condições de trabalho e
de saúde e segurança no trabalho.
Depois de várias reuniões com o Ministro da Cultura, ficou
claro para a Federação – e para os trabalhadores –, que este
e o governo de que faz parte, não querem romper com as
políticas de recursos humanos dos anteriores executivos
do PS e do PSD e CDS, não dando satisfação às aspirações
contidas no caderno reivindicativo apresentado há cerca de
um ano no Ministério da Cultura. 

As exigências dos trabalhadores passam, pelo fim da falta
crónica de pessoal e do recurso à precariedade para satis-
fazer necessidades permanentes dos serviços; pela integra-
ção nos mapas de pessoal de todos os trabalhadores pre-
cários, nomeadamente, dos 108 com contrato a termo in-
certo, através de medida excecional; pela reposição/cria-
ção das carreiras especiais; pela atribuição do  abono para
falhas; pela aprovação do regulamento de entrega e trans-
porte de valores; pela aprovação do Regulamento de Far-
damento; pelo respeito das normas sobre saúde e seguran-
ça no trabalho; pela atribuição de formação profissional.
Os trabalhadores da Cultura recusam, igualmente, a muni-
cipalização de palácios, museus e sítios arqueológicos, por-
que tal põe em causa o serviço público de Cultura. 
Está pedida pela Federação, uma reunião urgente com o Mi-
nistro da Cultura. Se daqui nada resultar de positivo para os
trabalhadores, estes perspectivam já novas acções de luta.

TRABALHADORES 
PROSSEGUEM A LUTA

O Ministério da Justiça continua sem apresentar à Fede-
ração a proposta de revisão das carreiras do Registo e No-
tariado, apesar de o Orçamento do Estado de 2016 e tam-
bém o de 2017 estabelecerem essa obrigação ao Governo. No
entanto, em reunião com a Federação, realizada em Abril, a
Secretária de Estado da Justiça disse que o processo ainda
não está fechado e que só em Junho será remetido para apre-
ciação dos Sindicatos, o projecto de revisão das carreiras.
Nesta mesma reunião, a Secretária de Estado da Justiça,
continuou sem garantir que os trabalhadores integrados na
carreira geral de assistentes técnicos que exercem funções
registrais na Divisão de Identificação e Cadastro venham a
ser integrados na carreira de registo e notariado, como há
longo tempo a nossa Federação vem defendendo.
A confirmar-se esta intenção do Ministério da Justiça, fica-
ria confirmada a situação de injustiça que se arrasta há mais
de vinte anos, com trabalhadores da carreira de assistente

técnico – presentemente são 97 – a exercerem funções re-
gistrais e com salários substancialmente mais baixos dos que
se encontram integrados na respectiva carreira especial.
A Federação, tal como já havia feito numa outra reunião
com a mesma Secretária de Estado, realizada em Setem-
bro de 2016, em que esta pôs em causa a integração dos
trabalhadores da DIC na carreira de registo e notariado,
protestou contra tal facto, tendo em conta os compromis-
sos assumidos e nunca cumpridos por anteriores e suces-
sivos governos e exigiu que fossem considerados para a
decisão os argumentos contidos no parecer que oportuna-
mente foi entregue ao então Ministro da Justiça do XIV Go-
verno Constitucional, António Costa.
A Federação considera que o Ministério da Justiça e o Go-
verno deverão respeitar o direito à negociação colectiva das
carreiras de registo e notariado, incluindo neste processo a
integração dos trabalhadores da DIC nestas carreiras.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
PROTELA REVISÃO DAS CARREIRAS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/REGISTO E NOTARIADO
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS/AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

O Governo, sem qualquer negociação prévia com a Fede-
ração, decidiu fundir o Fundo de Estabilização Aduaneiro no
Fundo de Estabilização Tributário, num claro desrespeito pelos
direitos colectivos dos trabalhadores da Autoridade Tributária.
Face aos rumores que corriam de que esta decisão pu-
desse estar a ser preparada, a Federação já havia pedido ao
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais uma reunião,
sem que este tivesse dado qualquer resposta.
Perante o sucedido, a Federação exigiu do Secretário de Es-
tado dos Assuntos Fiscais, a realização de uma reunião com
carácter de urgência, para discutir este assunto e outros de
interesse para os trabalhadores da AT, como o balanço da

fusão das três Direcções-Gerais; a falta de pessoal nos ser-
viços da Autoridade Tributária; e a integração dos traba-
lhadores com vínculo precário (incluindo os CEI) nos mapas
de pessoal da AT.
A Federação, quer, com o anterior governo – responsável
pela fusão da DGCI, da DGAEIC e da DGITA – quer, com o
actual, tem defendido uma posição muito clara relativa-
mente aos suplementos atribuídos aos trabalhadores, con-
siderando a sua natureza, proveniência e condições especí-
ficas de atribuição: os suplementos deverão ser integrados
na remuneração base, para garantir a equidade e a trans-
parência na consagração deste direito.

O FET E O FEA NÃO SÃO PARA FUNDIR

Os técnicos de emergência pré-hospitalar saíram à rua,
no passado mês de Abril, para manifestarem a sua exigên-
cia de reposição da justiça no processo de transição dos
trabalhadores das actuais carreiras em que estão inseridos
para a carreira de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar,
já que o Governo se recusa a alterar a norma que os deixará
numa posição remuneratória abaixo dos trabalhadores que
vierem futuramente a integrar a nova carreira, aprovada com
o Decreto-Lei nº19/2016, de 15 de Abril.
Na sequência da manifestação que levou os técnicos de emer-
gência pré-hospitalar, da sede do INEM ao Ministério da Saú-
de, ficou o compromisso do Secretário de Estado da Saúde,
para em conjunto com o seu homólogo Adjunto e da Saúde,
promoverem a reposição remuneratória dos actuais TEPH,
antes do recrutamento dos novos efectivos para a carreira.
O decreto-lei aprovado sem o acordo desta Federação, não
contemplou aquelas que eram as exigências principais dos
trabalhadores: uma tabela remuneratória com início no nível
7; a transição para a segunda posição da nova tabela remune-
ratória dos trabalhadores com mais de 10 anos de serviço;
um suplemento de risco, penosidade e insalubridade; um regi-
me de aposentação adequado às características das funções
exercidas; um seguro de responsabilidade para indemnização
por actos voluntários ou involuntários praticados por tercei-
ros, com danos pessoais ou materiais para os trabalhadores.
A Federação considera que o Governo tinha a obrigação de
ir mais longe quando aprovou o Decreto-Lei nº19/2016, fa-

zendo justiça às novas funções dos TEPH. No entanto, a
contenção orçamental foi colocada acima de tudo o resto,
o que é inaceitável!
Entretanto, permanece a falta de pessoal que provoca gra-
ves constrangimentos à aplicação das 35 horas semanais
de trabalho e acentua a sobrecarga de trabalho extraor-
dinário já anteriormente verificada, razão pela qual a Fede-
ração decretou uma greve às horas extraordinárias, com efei-
tos desde 6 de Janeiro passado.
A política de recrutamento de novos efectivos não tem coe-
rência nem consistência. À revelia da razoabilidade e do bom
senso, o INEM abriu um concurso de admissão para sessen-
ta (60) assistentes técnicos – carreira geral da Administra-
ção Pública – para exercerem as funções inerentes ao Cen-
tro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), funções
essas atribuídas pelo Decreto-Lei nº19/2016, de 15 de Abril,
à recém criada carreira especial de técnico de emergência
pré-hospitalar (TEPH). Aliás, este concurso para assisten-
tes técnicos, foi aberto um dia antes da abertura de um ou-
tro concurso, este para cem (100) técnicos de emergência
pré-hospitalar, titulares das funções no CODU.
Acrescem a estes problemas, a falta de condições de tra-
balho, a escassez de equipamento e a degradação das insta-
lações: o fardamento está degradado e desactualizado; boa
parte das ambulâncias estão em fim de vida; as Bases não ga-
rantem condições condignas de permanência das tripula-
ções, nem de manutenção, limpeza e desinfeção das viaturas.

PROSSEGUIR A LUTA PELA JUSTIÇA NA CARREIRA
MINISTÉRIO  DA SAÚDE/TÉCNICOS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR
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PCM/LOJAS DO CIDADÃO

O “Espaço Cidadão” da AMA nalgumas das lojas do ci-
dadão, estão com falta de pessoal, chegando a haver traba-
lhadores que se deslocam centenas de quilómetros por dia,
para irem, nomeadamente de Lisboa, colmatar faltas exis-
tentes noutros pontos do País. O problema foi reconhecido
pela Presidente da AMA, numa reunião com a Federação,
realizada no passado mês de Março que, no entanto, pro-
curou minimizar o problema com a alegação de que se tra-
ta de situações residuais, mas que ainda assim, estão a pro-
curar resolver o problema.
A Federação manifestou, na mesma ocasião, a exigência da
reposição do subsídio de loja criado em 1999 e extinto em
2008, ainda que as razões para a sua atribuição não se ti-
vessem extinguido: trabalho por turnos; multifunções e for-
mação específica. A extinção deste subsídio veio criar um

grave problema de falta de equidade no tratamento dos
trabalhadores, remunerados de forma diferente para exer-
cerem as mesmas funções, consoante o organismo a que
pertencem. O presidente da AMA comprometeu-se com a
Federação, em apresentar o problema à tutela, no sentido
de ser encontrada uma solução.
Ouve também compromissos de solução para a ausência
do pagamento de trabalho extraordinário feito diariamente
para terminar tarefas e a iniciar e para o pagamento do abo-
no para falhas a todos os trabalhadores que manuseiam
dinheiro e tenham à sua guarda de valores. 
Até hoje, nenhuma das promessas feitas foi cumprida, pelo
que a Federação, reafirmou, em Abril, a necessidade da
resolução destes problemas que afectam os trabalhadores
da AMA.

REFORÇO DE PESSOAL É PREMENTE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/TÉCNICOS DE REINSERÇÃO SOCIAL

Os técnico-profissionais de reinserção social, em funções
no Sistema Nacional de Vigilância Electrónica e nos Cen-
tros Educativos de Menores, dependentes do Ministério da
Justiça, estão em greve às horas extraordinárias, desde o
passado dia 21 de Abril e ate ao final do ano, para exigirem
resposta do Governo às suas reivindicações, designadamen-
te, o recrutamento de novos efectivos para a carreira, dan-
do assim resposta ao grave problema da falta de pessoal.
A falta crónica de pessoal neste sectores, para além de pro-
mover problemas de segurança para os trabalhadores e de-
ficiente operacionalidade dos serviços, provoca uma de-
sregulação dos horários de trabalho, obrigando a cargas
horas diárias de dez e mais horas, a alterações constantes
no gozo dos dias de descanso e a modificações súbitas nas
escalas de serviço.
Para além disso, estes trabalhadores reclamam a valoriza-
ção da sua carreira profissional e melhores condições de
trabalho com a atribuição de equipamento individual e co-
lectivo adequado às suas funções.
Desde 2016 que a Federação Nacional dos Sindicatos dos
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais procura ne-
gociar com a Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, so-
luções que visem dar resposta aos problemas existentes.

Contudo, esta negociação tem sido sucessivamente adiada,
com a ausência da apresentação de quaisquer contrapropos-
tas por parte do Governo. Quer no caso da Vigilância Elec-
trónica (vulgo, “pulseiras electrónicas”), quer no caso dos Cen-
tros Educativos de Menores, esta permanente ausência de
condições de trabalho tem reflexos no normal funcionamen-
to dos serviços, pondo em causa a sua operacionalidade.
Fartos de esperar e de estarem sujeitos a condições de tra-
balho inaceitáveis, os técnico-profissionais de reinserção
social estão assim em luta, podendo vir a desenvolver novas
acções em simultâneo com a greve que já estão concretizar.

A LUTA É CONTRA A FALTA DE TRABALHADORES
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MINISTÉRIO DA SAÚDE/TRABALHADORES DA SAÚDE

Carreira de técnico auxiliar de saúde
Com as expressivas acções de luta desenvolvidas pelos tra-
balhadores da Saúde, designadamente, a greve nacional do
passado mês de Janeiro, o Ministério da Saúde admitiu nego-
ciar a carreira de técnico auxiliar de saúde, o Acordo Colecti-
vo de Trabalho dos Hospitais EPE e a reconhecer que a repo-
sição – ainda que progressiva – dos valores das horas de qua-
lidade serão concretizadas integralmente e relativamente a
todos os trabalhadores abrangidos pelo Decreto-Lei nº62/79.
Das duas reuniões realizadas em Março e Abril, entre o
Secretário de Estado da Saúde e a nossa Federação, resul-
tou o compromisso daquele membro do Governo, na cria-
ção da carreira de técnico auxiliar de saúde, há muito rei-
vindicada pelos trabalhadores, por representar um passo em
frente na dignificação da carreira auxiliar no sector e um
acrescento na qualidade dos serviços prestados. Segundo
o Secretário de Estado, o objectivo do Ministério da Saúde,
é fazer aprovar a criação da carrerira nesta legislatura, prazo
de tempo demasiado largo para concordarmos com ele. Para
a Federação, esta é uma questão de urgente resolução.

Acordo de Empresa dos Hospitais EPE
Na reunião de Abril, o Secretário de Estado da Saúde comu-
nicou do final de Maio, a ACSS e a Comissão Negociadora
dos Hospitais EPE, apresentarão à Federação, a sua antes
contraproposta de Acordo de Empresa, com vista a iniciar
as negociações na primeira quinzena de Junho.
A celebração de um instrumento regulador de relações
colectivas de trabalho neste sector é da maior importância,
não só para tornar extensível aos trabalhadores do contra-
to individual de trabalho, as 35 horas semanais de trabalho,
como também para consagrar o direito a uma carreira pro-
fissional que hoje lhes está negado.

Reposição da percentagem das horas 
de qualidade e trabalho extraordinário
Quanto à reposição do valor da percentagem fixada para as
horas de qualidade e do trabalho extraordinário, determi-
nada no decreto-lei de execução do Orçamento do Estado
para 2017, ficou esclarecido pelo Secretário de Estado da
Saúde que o Governo irá proceder a uma alteração àquele
decreto-lei, para que seja reposto à generalidade dos tra-
balhadores dos serviços de saúde, 50% da percentagem re-

tirada, sendo que a reposição pela totalidade, será concre-
tizada em 1 de Dezembro. Os compromissos assumidos pelo
Secretário de Estado da Saúde são resultado da persisten-
te luta dos trabalhadores da Saúde, importando agora que
aqueles sejam concretizados, sob pena de haver novo recur-
so à luta para a satisfação das reivindicações apresentadas.

Técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica
O Governo insistiu em dar continuidade ao processo legisla-
tivo de aprovação da carreira de técnico superior de diagnós-
tico e terapêutica, sem que o projecto que vier a ser aprova-
do contenha normas de transição para a nova carreira, nem
tabela remuneratória. Este facto fez com que a Federação
não desse o seu acordo ao projecto, já que deste modo, os
efeitos práticos da valorização não se farão sentir logo após
a entrada em vigor do diploma legal. Só posteriormente, sem
se saber exactamente quando, serão postas à negociação pelo
Governo, as normas de transição e a tabela remuneratória.

Técnicos superiores de saúde
O Ministério da Saúde continua sem mostrar intenção de
rever a carreira de técnico superior de saúde e incluir na mes-
ma outras profissões, designadamente a de médico dentista.
Trata-se de uma situação inaceitável, porquanto a sua ma-
nutenção revela a existência de uma injustiça relativa evi-
dente em relação a outras carreiras especiais existentes na
Administração Pública. A Federação continua a exigir que o
Ministério da Saúde apresente uma proposta de revisão da
carreira, para negociação imediata.

Novo regime dos hospitais EPE não foi negociado
O novo regime jurídico dos hospitais EPE, publicado já este
ano, foi aprovado sem que previamente tivesse sido nego-
ciado com a nossa Federação, apesar de o mesmo conter
matéria que tem a ver com as relações de trabalho naque-
las unidades da Saúde. Daí que tenhamos pedido aos Gru-
pos Parlamentares da Assembleia da República, Procura-
doria-Geral da República e Provedoria de Justiça, que re-
queiram a fiscalização preventiva do Decreto-Lei nº18/2017.

SÓ A LUTA PODE 
DAR RESULTADOS
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ços alfandegários e aduaneiros signifi-
caria mais um ataque à soberania na-
cional e poria em dúvida o destino de mi-
lhares de trabalhadores da Adminis-
tração Pública. A subordinação das cons-
tituições nacionais de cada país e das
diversas legislações e regulamenta-
ções a este tratado intercontinental põe
em perigo outros processos de nego-
ciação bilateral, regional ou multilateral.
São acordos que ameaçam o empre-
go e os direitos laborais e sindicais, que
aproximam as legislações da União
Europeia e dos Estados Unidos facili-
tando a desvalorização dos salários, a
degradação das condições de traba-
lho, o incremento da precariedade e o
ataque à contratação colectiva. O
TTIP, por exemplo, põe em causa as
funções sociais do Estado com o obje-
ctivo de criar as condições para que se
privatizem os sistemas públicos de saú-
de, ensino e segurança social. O CETA,
por sua vez, omite o direito à sindicali-
zação, a liberdade sindical, os contra-
tos colectivos de trabalho, a organiza-
ção do tempo de trabalho ou o direito
à Segurança Social.

Os dois acordos criam precedentes pe-
rigosos no que diz respeito à aplicação
da legislação laboral e social e repre-
sentam um retrocesso face aos direi-
tos consagrados na Constituição da
República Portuguesa. No caso do
TTIP, o chamado mecanismo de res-
olução de litígios entre os Estados e
os grandes grupos económicos e fi-
nanceiros é um dos mais perigosos já
que possibilita às transnacionais mo-
ver processos judiciais contra os Es-
tados sempre que entendam que a le-
gislação ou a regulamentação das ins-
tituições estatais ponham em causa
os seus interesses.
A CGTP opôs-se desde o primeiro mo-
mento ao CETA e ao TTIP e exigiu a
suspensão das negociações. A apro-
vação e aplicação destes dois tratados
seria um salto qualitativo na agressão
dos grandes grupos económicos e
financeiros e dos Estados Unidos e da
União Europeia aos direitos dos tra-
balhadores e dos povos. São acordos
que só podem merecer a oposição e o
combate organizado na defesa da so-
berania nacional.

Depois de ter sido negociado com o
Canadá durante cinco anos de forma
secreta, o Parlamento Europeu apro-
vou, em Fevereiro, o conteúdo do Acor-
do Económico e Comercial Global
(CETA) à margem dos protestos que se
realizaram em Estrasburgo. Esta pos-
tura sigilosa, de costas voltadas para
os trabalhadores e os povos, e contrá-
ria à imagem democrática que a União
Europeia tenta transparecer, repete-se
nas negociações do Acordo de Parce-
ria Transatlântico de Comércio e In-
vestimento (TTIP) que está a ser ne-
gociado com os Estados Unidos. Estes
acordos de livre comércio visam asse-
gurar a rentabilidade do grande capi-
tal transnacional através da centrali-
zação e concentração do capital, da mer-
cantilização da vida económica, social
e cultural, impondo o aprofundamen-
to da regressão civilizacional.
Entre os objectivos dos Estados Uni-
dos e da União Europeia, no caso do
TTIP, encontram-se a eliminação ou
redução das barreiras ao comércio de
mercadorias como os direitos adua-
neiros. A concretizar-se o fim dos servi-

TTIP/CETA
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ta de um dramático aumento dos im-
postos, degradando as condições de
vida da maioria da população. 
Foram despedidos ou aposentados
mais de 75 mil trabalhadores na Admi-
nistração Pública. Os salários foram
cortados e a duração de trabalho au-
mentada para 40 horas semanais.”
Sobre o Serviço Nacional de Saúde, rea-
lçou o facto de este ter sido dos secto-
res mais afectados “pelas políticas de
direita, com permanentes ataques aos
direitos dos trabalhadores”, sujeitos a
uma permanente falta de pessoal que
impõem horários de trabalho desregu-
lados e sem a justa compensação. O
recurso à precariedade é recorrente.
Mas defendeu que não fora a intensa e
muito participada luta dos trabalha- dores
em defesa do Serviço Nacional de Saúde,
fundamental conquista do 25 de Abril,
contra a sua degradação, a privatização
dos serviços e a salvaguarda dos seus
direitos e hoje, a situação seria bem pior.

A Federação participou, em Setem-
bro passado, no II Forum Internacional
de Sindicatos da Saúde, promovido
pela Federação Uruguaia da Saúde,
que também com a presença de es-
truturas sindicais de diversos países da
América Latina, nomeadamente, da
Argentina, do Brasil, de Cuba, do Méxi-
co, da Nicarágua e do Paraguai.
Este fórum visou a troca de informa-
ções e opiniões sobre a situação dos
serviços públicos, designadamente da
Saúde, nos diversos países presentes
e de um modo geral sobre a situação
social e política em cada um dos paí-
ses representados. 
A realidade portuguesa foi retratada
na intervenção feita, em nome da nos-
sa Federação, pelo dirigente sindical
Luís Pesca, membro da Direcção Nacio-
nal, que salientou que “Entre 2010 e
2015, os gastos com as administra-
ções públicas diminuíram de uma ma-
neira brutal. O deficit foi reduzido à cus-

LÁ COMO CÁ, A LUTA É EM DEFESA
DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Diversas estruturas sindicais e de
utentes, entre as quais a Federação Na-
cional dos Sindicatos dos Trabalhado-
res em Funções Públicas e Sociais, reu-
niram em Lisboa, no passado dia 6 de
Abril, numa iniciativa denominada “O
público é de todos! O privado é só de al-
guns!”, integrada na semana de luta da
União Internacional de Sindicatos dos
Serviços Públicos e Similares (TUI-IP-S).
Neste fórum, analisaram, no plano nacio-
nal, as políticas de privatização dos ser-
viços públicos e as suas consequências
para os trabalhadores e as populações. 
Na resolução aprovada no final da ini-
ciativa, os representantes dos traba-
lhadores e dos utentes, declararam
comprometer-se com a intensificação

da luta contra as privatizações, pela
sua reversão e pela valorização da
Administração Pública, dos serviços
públicos e do sector empresarial do Es-
tado.
Entre as reivindicações contidas na Re-
solução, referência para a da exigência
da melhoria dos serviços públicos e da
Administração Pública “…que corres-
pondam às necessidades da população“;
a da garantia do “carácter público da
água”; a da concretização de “uma po-
lítica de transportes e mobilidade que
promova os transportes públicos e ga-
ranta os direitos dos trabalhadores e
da população”.
Destacam-se ainda as exigências rela-
cionadas com os direitos dos trabalha-

dores da Administração Pública, em
matéria de defesa dos postos de traba-
lho e da criação de emprego; de repo-
sição do vínculo de nomeação; de revo-
gação do regime da mobilidade espe-
cial/requalificação “e de anulação das
medidas que têm como objectivo a de-
gradação ou encerramento de servi-
ços e a sua privatização”.
Também focados na Resolução estão
o reforço “da Segurança Social públi-
ca, solidária e universal”; a defesa da “uni-
versalidade e a qualidade do Serviço
Nacional de Saúde” e da Escola Públi-
ca, gratuita e inclusiva; e “o fim do pro-
cesso de municipalização em curso dos
serviços públicos e das funções sociais
do Estado”.

O PÚBLICO É DE TODOS! O PRIVADO É SÓ DE ALGUNS!



“...
Com a luta,
Valorizar o trabalho e os trabalhadores
É preciso intensificar a luta e exigir que o Governo PS dê efectiva resposta às necessidades do País. É necessário
enfrentar o grande capital e o directório das grandes potências que dominam a União Europeia e libertar o país
das desigualdades, do Euro, da divida e dos milhares de milhões de euros de encargos anuais!
É preciso intensificar a luta para que o Governo PS dê resposta à exigência da eliminação das normas gravosas
da legislação laboral. É necessário pôr termo às normas que eliminaram ou restringiram direitos 
dos trabalhadores, reduziram os seus rendimentos, facilitaram os despedimentos, agravaram a precariedade
dos vínculos laborais, favoreceram a chantagem e o arbítrio patronal, degradaram as condições de vida 
e de trabalho e acentuaram a exploração e o empobrecimento dos trabalhadores!
...”
Da Resolução aprovada nas Manifestações do 1º de Maio (CGTP-IN/2017)

DEPOIS DE MAIO
A LUTA CONTINUA 
EM 3 DE JUNHO




