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O  anúncio  feito  pelo  Ministro  da  Defesa 
Nacional,  de  redução  em  30%,  no  actual 
número de trabalhadores civis, nos próximos 
dois  anos,  representa  um  sério  ataque  à 
estabilidade  de  emprego  no  sector  e  ao 
direito  a  uma  vida  digna  e  faz  parte  da 
medida  que  visa  diminuir  8000  postos  de 
trabalho nos três ramos das Forças Armadas.

Depois  de  reduzir  as  remunerações  dos 
trabalhadores  da  Administração  Pública;  de  fazer 
sucessivos cortes nas pensões de aposentação; de 
aumentar  os  impostos  sobre  os  rendimentos  do 
trabalho;  de  congelar  as  promoções  e  as 
progressões, o objectivo do governo é agora destruir 
o emprego na Administração Pública, num plano que 
visa  acabar  com dezenas  de  milhar  de  postos  de 
trabalho em todos os ministérios.

A ideia de que tudo se vai passar sem dramatismos e 
que a redução vai ser feita com base na aceitação 
voluntária  da  desvinculação  por  parte  dos 
trabalhadores,  é  enganadora,  já  que  ninguém 
acredita que a compensação dada pelo governo, seja 
de tal  modo vantajosa que estes possam viver por 
longo tempo, sem qualquer outro emprego, subsídio 
de desemprego ou eventual aposentação.

Daí  que  o  Ministro  da  Defesa  Nacional  tenha 
colocado também em cima da mesa, a possibilidade 
de os trabalhadores serem, em alternativa, colocados 
na  mobilidade  especial,  situação  em  que  após  os 
primeiros  sessenta  dias  de  permanência  na 
inactividade,  estes  passam a  receber  apenas  dois 
terços do salário base e decorrido um ano, passam a 
receber apenas, metade do mesmo salário. 

A redução de 8000 efectivos nas Forças Armadas, 
entre  os  quais,  como  já  foi  dito,  30%  de 

trabalhadores civis nos próximos dois anos, faz parte 
de  um  plano  mais  vasto  de  destruição  de  umas 
forças  armadas  ao  serviço  do  nosso  País,  como 
garante  da  soberania  nacional,  tal  como 
constitucionalmente está previsto.

Convém referir ainda que os primeiros passos para a 
concretização  deste  plano,  foram  dados  com  a 
reestruturação  dos  hospitais  militares  de  Lisboa, 
concentrados  no  ex-Hospital  da  Força  Aérea;  no 
caso do ensino militar, com a extinção do Instituto de 
Odivelas; e ainda com a previsível reestruturação do 
Instituto de Acção Social das Forças Armadas, IP, de 
que  poderá  resultar,  para  além  da  redução  dos 
benefícios do sistema de assistência na doença,  o 
encerramento  de  equipamentos  sociais,  com  a 
correspondente destruição de postos de trabalho.

Na  perspectiva  desta  Federação,  o  Governo 
pretende tornar extensível este tipo de processos às 
unidades territoriais, como se conclui do que é dito 
no  documento  do  Ministério  da  Defesa  Nacional, 
divulgado  agora.  Ali  é  dito  claramente  que  “O 
dispositivo territorial deve ser redimensionado [...]ao 
nível  dos comandos,  unidades,  estabelecimentos e  
demais orgãos das Forças Armadas.”, pelo que só a 
luta contra a concretização destas medidas é uma 
séria alternativa, já que as soluções governamentais, 
de  um  modo  ou  de  outro,  são  prejudiciais  aos 
trabalhadores civis.

Impõe-se pois que estes reforcem a sua organização 
sindical ficando, deste modo, em melhores condições 
para  estarem  informados  e  defenderem  os  seus 
direitos.

A  Federação  Nacional  dos  Sindicatos  dos 
Trabalhadores  em  Funções  Públicas  e  Sociais 
reafirma a ideia de que a “rescisão amigável” não é 
mais do que um despedimento colectivo encapotado, 
pelo  que  chamamos  a  atenção  dos  trabalhadores 
para não tomarem quaisquer decisões precipitadas, 
devendo  considerar  devidamente  o  valor  da 
indemnização,  os  anos  que  faltam  para  a 
aposentação,  o  montante  de  uma  futura 
pensão(quando a ela tiver direito), a perspectiva de 
emprego fora da Administração Pública.
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