
Nota à Comunicação Social

8 DE MAIO – DIA DA SEGURANÇA SOCIAL

É PRECISO DEFENDER ESTA FUNÇÃO SOCIAL DO ESTADO

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais vai 
assinalar o Dia da Segurança Social, que se comemora no próximo dia 8, com a realização de 
plenários e outras acções de sensibilização e mobilização dos trabalhadores dos serviços 
regionais e locais da Segurança Social,  para a defesa desta importante função social  do 
Estado e de trabalho com direitos.

No contexto do sistemático ataque por parte dos sucessivos governos do PS e do PSD/CDS à protecção social  
dos  trabalhadores  e dos  portugueses em geral,  nomeadamente,  através  do aumento  da idade de reforma e  
simultânea redução dos valores das pensões, bem como de outras prestações sociais, a Segurança Social está a  
ser  alvo de uma redução da sua estrutura,  de mero carácter  economicista,  com o encerramento e fusão de  
serviços.

Ao  mesmo  tempo,  o  número  de  trabalhadores  da  Segurança  Social  tem  vindo  a  reduzir  dramaticamente,  
impossibilitando a oferta da prestação de serviços de qualidade aos utentes. Deste modo, a Federação não aceita  
que,  no quadro das mais recentes medidas do Governo contra as funções sociais  do Estado,  venham a ser  
adoptadas quaisquer medidas de dispensa ou despedimento de trabalhadores da Segurança Social.

Para suprir a falta de pessoal que se verifica e para satisfazer necessidades que são permanentes, o Governo está  
a recorrer aos contratos de emprego de inserção, forma manifestamente precária de emprego e de exploração de  
mão-de-obra.

Por outro lado, é frequente o recurso a empresas ou serviços privados para substituir as funções que cabem  
directamente à Segurança Social.

A Federação  recusa  esta  situação  e  exige  o  imediato  recrutamento  de  pessoal,  com  contrato  por  tempo 
indeterminado, bem como, a passagem para este mesmo tipo de contrato dos trabalhadores que estão a prestar  
serviço em regime precário.

É, neste quadro, que os plenários e outras acções que irão ser desenvolvidas no próximo dia 8 de Maio, pela  
Federação e Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas,  terão importância na defesa da Segurança  
Social como uma das principais funções sociais do Estado.

Desde já, damos nota da realização dos plenários em Lisboa(Centro Distrital do Areeiro-12.30h), no Porto(Centro 
Distrital-12.30h), em Coimbra(Centro Distrital – 12.30h) e em Faro(Centro Distrital-11.30h).
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