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O número de trabalhadores na Administração central
do Estado, diminuiu nos últimos quatro anos, quase 10%,
perdendo-se assim quase 54 mil postos de trabalho no
sec tor, já que estes não voltaram a ser ocupados por ou -
tros trabalhadores.
Nesta verdadeira “sangria”, levada a cabo pelas políticas
do Governo, de destruição da Administração Pública, tal
como está definida constitucionalmente, são os minis té -
rios responsáveis pelas mais importantes funções sociais
do Estado que maior número de trabalhadores perderam
– Educação e Saúde.
Têm sido denunciadas diariamente as nefastas consequên -
cias da falta de pessoal não docente nas escolas da Rede
Pública e de pessoal de acção médica em hospitais e cen -
tros de saúde, para alunos, encarregados de educação e
utentes.
Mas, outros Ministérios que apresentam menor número
de postos de trabalho perdidos, não deixam de ter idênti-
cas consequencias para quem precisa dos serviços que
prestam. Os números absolutos podem não ser significa-
tivos, mas em universos menores, muitas das vezes, as
dificuldades ampliam-se. Vejam-se os casos dos Minis -
té rios da Agricultura e do Mar e, do Ambiente, Orde na -
mento do Território e Energia. Juntos, em 31/12/2011, ti -
nham 10.019 trabalhadores. Agora, têm 8.397. Perderam
mais de 1600 efectivos. Perderam-se mais de mil e seis-
centos postos de trabalho. Perderam as populações apoio
técnico e administrativo de maior proximidade, nomea -
da mente, nas zonas mais desfavorecidas; perdeu-se em
fis calização e vigilância ambiental; perdeu-se na limpeza
das florestas, tarefa essencial para prevenir os fogos; per -
deu-se na inspecção veterinária e alimentar; perdeu-se
na investigação científica para contribuir para o de sen vol -
vimento da nossa agricultura, florestas e pesca.
Fica por provar se do ponto de vista económico se poupou
com estas políticas. Está provado que do ponto de vista do
interesse das populações, estas políticas não servem e é
preciso pôr cobro às mesmas.

eMPReGO 
nA FUnÇÃO PÚBLicA
cOMO nUncA 
nOS ÚLTiMOS 
QUATRO AnOS
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VOTAR É LUTAR!
No dia 4 de Outubro vamos a VOTOS! Vamos votar para eleger os deputados para a

Assembleia da República.

Vamos VOTAR, tendo presente o quadro político do nosso país e o da União Europeia.
Um país que mergulhou na pobreza, no desemprego e na perda de direitos laborais e
sociais tendo como pano de fundo a ameaça à democracia e a perda de soberania.

O que se passou nestes últimos anos foi a demonstração de que a Federação e os
seus Sindicatos tinham razão quando alertaram para as consequências da adesão de
Portugal à Comunidade Europeia e à moeda única. 

Depois da destruição do aparelho produtivo, da agricultura e das pescas, responsa bi -
li dade dos governos de Mário Soares e de Cavaco Silva, os governos seguintes do PS
e do PSD e CDS, não satisfeitos, vieram concluir o que faltava com as privatizações e
com as alterações às leis laborais, impondo o Código do Trabalho e a Lei do Trabalho
em Funções Públicas.

Isto não aconteceu só porque tivemos cá a troika. Vem acontecendo ao longo dos
anos, fruto da intenção declarada do grande capital de recuperar todas as posições
perdidas com a revolução do 25 de Abril, do ponto de vista político e económico, pro -
cesso que se acentuou significativamente nos últimos seis anos, com as políticas dos
governos do PS e do PSD/CDS.

Os trabalhadores da função pública, sabem bem o que têm passado e como, dia após
dia, têm perdido direitos: redução nos salários e nas pensões com cortes e congela -
men to dos aumentos; destruição das carreiras profissionais; aumento da duração
semanal de trabalho; aumento da precarização e diminuição da estabilidade no em -
pre go; brutal carga fiscal e  agressão à sua dignidade profissional e pessoal.

Primeiro foram os PEC's dos governos do PS e do PSD/CDS, depois foi o acordo com
a troika, acordado e assinado pelos mesmos. Hoje temos o regresso a um passado
que queremos esquecer. A concentração da riqueza na mão dos mesmos, a criação
de monopólios e a corrupção à vista de toda a gente.

Foram encerrados milhares de serviços públicos na Educação, na Saúde, no Fisco, na
Jus tiça, na Segurança Social, entre outros, deixando o interior do País isolado e as po -
pu lações mais desprotegidas.

Ainda não satisfeitos, António Costa, do PS e Passos Coelho e Paulo Portas, do PSD/
CDS não se distinguem nas suas propostas eleitorais. Preparam-se para pedir o VOTO
para uma maioria absoluta, invocando a estabilidade, com a intenção de continuar a des -
mantelar direitos fundamentais do Povo Português, como é o caso da Segurança So cial,
com a introdução do plafonamento ou da redução da taxa social única que mais não vi -
sam que baixar drasticamente o valor das pensões; ou da entrega dos hospitais às Mi se -
 r icórdias; ou ainda da privatização do ensino, da justiça, da cultura, a título de exemplo.

É urgente desmistificar as promessas que não passam de um conjunto de mentiras.
Sair deste COLETE DE FORÇAS em que estes partidos nos colocam. É preciso VOTAR
em gente que não minta. Gente que tenha propostas que reponham os salários de
acor do com o acórdão do tribunal constitucional; que revogue a lei das 40 horas e re -
po nha as 35 horas semanais de trabalho, sem adaptabilidade e banco de horas; que
aumente os salários e as pensões; que revogue a lei da requalificação/despedimen-
tos. Gente que defenda para os trabalhadores da Função Pública e para o Povo Por -
tu guês em geral, uma vida digna.

O que se passOu
nestes últimOs anOs
fOi a demOnstraçãO
de que a federaçãO 

e Os seus sindicatOs
tinham razãO quandO

alertaram para 
as cOnsequências da

adesãO de pOrtugal à
cOmunidade eurOpeia

e à mOeda única. 
fOram encerradOs

milhares de serviçOs
públicOs 

na educaçãO, 
na saúde, nO fiscO, na
Justiça, na segurança
sOcial, entre OutrOs,

deixandO O interiOr
dO país isOladO e as

pOpulações mais
desprOtegidas.

›› ANA AVOILA

//  ediTORiAL//



apressaram-se a dar força à ameaça: só com uma maio-
ria absoluta se pode governar. O facto é que todas as maio -
rias foram usadas pelos diferentes governos para atacar
direitos e empobrecer o país.
Foram quatro terríveis anos em que os trabalhadores
foram submetidos à intervenção do FMI, da União Eu ro -
peia e do Banco Central Europeu – apadrinhada por PS,
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Quando anunciou a data das eleições legislativas, Ca -
va co Silva pediu maioria absoluta para o partido vencedor
em nome da estabilidade governativa. Alheio ao respeito
pela escolha eleitoral dos portugueses, o Presidente da
Re pública evidenciou, uma vez mais, que é um dos pi la -
res fundamentais da guerra política do actual governo con -
tra os trabalhadores e o povo. O PS e a coligação PSD/CDS

//  AcTUALidAdeS//

nÃO cHeGA MUdAR de GOVeRnO,
É PReciSO MUdAR de POLÍTicAS!

levar a luta aO vOtO

a 4 de OutubrO, Os eleitOres 
pOrtugueses vãO ser chamadOs 

a escOlher Os deputadOs que vãO
cOnstituir a próxima legislatura. aO
cOntráriO dO que alguns partidOs e
alguma cOmunicaçãO sOcial tentam

fazer passar, nãO há eleições para
eleger O primeirO-ministrO. É à futura

assembleia da república que cabe 
prOpOr quem É que vai encabeçar 

O próximO gOvernO. 
É a 4 de OutubrO que Os 

trabalhadOres em geral e em 
particular Os da administraçãO

pública, pOdem fazer dO vOtO uma
arma na luta cOntra as pOlíticas 

de direita, cOncretizadas aO lOngO 
dOs anOs pelOs sucessivOs gOvernOs
dO ps e dO psd, cOm Ou sem cds. tOdas

as cOncentrações, manifestações,
greves e Outras fOrmas de prOtestO

que deram cOrpO à vOntade 
e abnegaçãO dOs trabalhadOres 

em lutarem, durante estes quatrO
anOs, cOntra as pOlíticas de direita,

deverãO ter igual sentidO nO actO 
de vOtar. 
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tado, com drásticos cortes orçamentais, reestruturações
que visam o encerramento ou a privatização de serviços,
re duções de pessoal e precarização do emprego, de gra -
da ção dos salários e destruição das carreiras profission-
ais. E como tal, também mais do que ninguém têm ra -
zões para ambicionar uma verdadeira mudança de políti-
cas que lhes permita perspectivar um futuro com con di -
ções de vida e de trabalho mais dignas. 

GOVERNO E  UNIÃO EUROPEIA 
AO SERVIÇO DO GRANDE CAPITAL
Um dos instrumentos utilizados pelo PS, PSD e CDS para
destruir as conquistas da Revolução de Abril – que a se -
rem concretizadas integralmente trariam melhores con -
di ções de vida e maior bem-estar aos trabalhadores e ao
Povo em geral – foi o processo de integração na CEE/
União Europeia. 
Há muito que a nossa Federação alertou para as previ sí -
veis consequências da entrada de Portugal na Co mu ni -
da de Europeia e dos custos da Moeda Única. Em 1997,
es crevíamos que “A construção de uma “Europa Unida”
tem respondido aos desejos dos grandes capitalistas e a
uma visão do Mundo que é a das grandes empresas mul -
ti nacionais.”
Na ocasião o contexto internacional era este:”Como pano
de fundo está a necessária competitividade da economia
europeia face ao Japão, aos chamados “tigres asiáticos”
e aos Estados Unidos”. “O pressuposto é o custo da mão
de obra, os custos com protecção social e uma legislação
que defende minimamente a estabilidade de quem tra-
balha. Factores impeditivos da competitividade das em -
pre sas europeias. A solução é precarizar as relações la -
bo rais, rever os sistemas de protecção social, retirando
direitos e diminuir drasticamente as funções sociais do
Es tado”.
“No caso português acrescenta a esta receita uma outra
que passa pelas privatizações aceleradas que têm um
duplo objectivo: por um lado arranjar dinheiro para cobrir
o défices públicos e cumprir os critérios de convergência e,
por outro, quase anular o papel do Estado na So cie da de”.
Recordando este texto, escrito e divulgado em 1997, facil-
mente percebemos que há muito o nosso País, o Povo
Português e os trabalhadores, entre os quais os da Admi -
nis tração Pública, sofrem os efeitos da entrada na Co mu -
ni dade Europeia/União Europeia e a integração na Moeda
Única, nos salários, no emprego, nas relações laborais e
na protecção social.
Não foi Portugal que entrou na União Europeia e na moe -
da única. Foi a União Europeia e a moeda única que en -
tra ram em Portugal. Ao longo dos últimos anos, os res -
pon sáveis pelo actual desastre nacional tentaram culpar
os trabalhadores e o povo português pela grave situação
económica em que nos encontramos quando, de facto,
foram os governos ao serviço do grande capital que com
as suas políticas originaram esta hecatombe.

PSD e CDS – e confrontados com os mais duros ataques
aos seus direitos desde o fim da ditadura fascista. O go -
ver no de Passos Coelho e Paulo Portas conseguiu tam-
bém a proeza de ser o mais inconstitucional dos execu-
tivos: 14 chumbos por parte do Tribunal Constitucional. A
desfaçatez e a prepotência foi tal que membros do gover-
no se deram ao luxo de menosprezar e de atacar tais de -
ci sões. Sem qualquer pudor, Cavaco Silva amparou Pas -
sos Coelho e Paulo Portas quando roubavam os traba -
lha dores para pagar a dívida da banca.
Os trabalhadores da Administração Pública, enquanto
por tugueses e enquanto trabalhadores, mais do que nin -
guém, sentiram as consequências das políticas de direi-
ta concretizadas, ao longo dos anos, por sucessivos go -
ver nos que têm posto em causa as funções sociais do Es -

LeVAR A LUTA AO VOTO
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O agravamento das condições de trabalho, incluindo a
sobrecarga imposta aos trabalhadores devido à forte re -
du ção de pessoal levou também à degradação dos ser vi -
ços públicos. Com o regime da mobilidade especial e da
re qualificação, o governo aproveitou para despedir e o
de  semprego na Administração Pública chegou a consti-
tuir motivo de orgulho para o executivo liderado por Pas -
sos Coelho. Entre as metas a que se propunha para ser -
vir os interesses dos grandes grupos económicos e finan-
ceiros esteve também o agravamento dos requisitos para
efeitos de aposentação, o encerramento de serviços pú -
bli cos por todo o país, o bloqueio à contratação colectiva
e violentos cortes orçamentais, designadamente, na Saú -
de e na Educação.
São tempos que os portugueses não esquecerão. O nível
de emigração bateu recordes nunca antes vistos. Houve
mais gente forçada a sair do país nestes quatro anos do
que nos piores tempos da ditadura fascista. O desempre -
go, a pobreza e a miséria alastraram por grande parte das
famílias perante a indiferença do governo. Enquanto au -
mentavam as filas para a “sopa dos pobres”, Passos Coe -
 lho insistia, contra a realidade dos factos, que o país esta-
va melhor. Os telejornais encheram-se de imagens de aca -
mados nos corredores de hospitais sobrelotados. Tam -

QUATRO ANOS DE GUERRA 
CONTRA OS TRABALHADORES E O POVO
Em 2011, PS, PSD e CDS receberam a troika estrangeira
de braços abertos. O Fundo Monetário Internacional, a
União Europeia e o Banco Central Europeu mudaram-se
de armas e bagagens para Lisboa. A troco de um em -
prés timo com juros impagáveis, os três partidos que ao
longo de quase quatro décadas têm arruinado o país acei -
 taram aplicar um conjunto de medidas que aca ba ram por
penalizar duramente a maioria dos portugueses. Foram
os trabalhadores que pagaram uma crise pela qual não
tinham qualquer responsabilidade. 
Ao longo destes quatro anos, os sacrifícios dos trabalha -
dores da Administração Pública, a quem foram impostos
cortes nos salários e nas pensões, redução das remune ra -
ções acessórias (trabalho extraordinário e suplementar,
trabalho nocturno, ajudas de custo, p.e.), aumento da car   -
ga horária, maior precariedade no emprego, congelamen -
to das promoções e das progressões, serviram essen -
cialmente para pagar os défices da banca privada. Sa cri -
fí cios em vão numa realidade do País que Passos Coelho
e Paulo Portas tentam mascarar, em que as condições de
vida e o poder de compra dos trabalhadores portugueses
recuaram para níveis do princípio dos anos 90.

LeVAR A LUTA AO VOTO

//  AcTUALidAdeS//
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respeitou os representantes dos trabalhadores no movi-
mento sindical. Ao longo dos últimos anos, a CGTP-IN e
as suas estruturas sindicais, entre as quais a nossa Fe -
de ração, protagonizaram algumas das lutas mais impor-
tantes desde os anos 80. Foi a resistência e o combate
dos trabalhadores que impediu, em muitos casos, que o
go verno de Passos Coelho e Paulo Portas, em colabora -
ção com a troika, fossem mais longe no ataque aos direi -
tos dos trabalhadores e das populações.
Perante a arrogância e prepotência do governo PSD/CDS,
a Frente Comum e a nossa Federação organizaram e mo -
bi lizaram os trabalhadores da Administração Pública para
a participação em importantes lutas, onde se destacam
as greves gerais, as da função pública e as dos sectores
da educação e da saúde, pela satisfação dos respectivos
cadernos reivindicativos, em 2014 e em 2015. Foram tam-
bém de grande impacto as manifestações convocadas
pela CGTP-IN e pela Frente Comum e as que partiram de
convocatórias da FNSTFPS e dos seus sindicatos, como a
de 31 de Janeiro passado, pelas 35 horas semanais de
tra balho.
Em muitos casos, o governo procurou desvalorizar ou ri -
di cularizar o papel dos trabalhadores e dos seus sindica -
tos. Contudo, com a coragem e o empenho de milhares
de trabalhadores em dar corpo à máxima de que ‘quan-
do se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta
perde-se sempre’ o governo dos grandes grupos econó -
mi cos e financeiros acabou isolado e sem qualquer legiti -
midade política para governar. E agora é a hora de mos -
trar nas urnas que as políticas de direita não têm o apoio
dos trabalhadores e que só um país soberano que tenha
a justiça social como prioridade pode desenvolver-se e
dar um presente e um futuro à maioria dos portugueses.

bém de escolas sem condições materiais e humanas para
oferecer um ensino de qualidade. Tudo isto, com os lu -
cros dos grandes grupos económicos sempre a crescer!

QUATRO ANOS DE LUTA E RESISTÊNCIA
Este foi também o governo que não só ignorou como des -

LeVAR A LUTA AO VOTO
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//  AcTUALidAdeS//

cente no valor da pensão, nomeada-
mente no caso da aposentação ante-
cipada.
O actual governo prosseguiu esta po -
lí tica, com o congelamento das pen-
sões, atingindo mais de 80% dos apo -
sentados da Função Pública.
Em 2012, o governo PSD/CDS confis-
cou aos trabalhadores da Função Pú -
blica e aos aposentados os subsídios
de férias e Natal, impondo um corte nos
seus rendimentos de 2.694 milhões
de euros.
O governo PSD/CDS, violando com-
promissos anteriores, aumentou a ida -
de de aposentação de 63,5 anos para
65 e o tempo de serviço de 39,5 para
40 anos. O aumento da idade de apo -
sentação determinou que o corte nas
pensões se agravasse em 9%, no ca -
so da aposentação antecipada, ao mes -
mo tempo que a subida do tempo de
serviço reduziu ainda mais a pensão
correspondente ao tempo de serviço
até 2005. O Orçamento do Estado para
2013, determinou a aplicação au to -
mática, aos aposentados da Função

Pública, do factor de sustentabilida -
de, reduzindo  significativamente o
valor da pensão. Simultaneamente,
impôs que passasse a valer para o
cálculo, a data da emissão do despa-
cho de aposentação e não, a data a da -
ta do pedido de aposentação, o que
reduziu o valor das pensões. 
Em 2014, o Estatuto da Aposentação
foi de novo profundamente agravado.
A pensão correspondente ao tempo
de serviço até 2005, deixou de ser cal -
culada com base em 89% da remune -
ração revalorizada desse ano e pas -
sou a ter como base apenas 80% da
mesma. A redução da penalização a
que tinham direito os trabalhadores
com carreiras longas, foi eliminada.
E o factor de sustentabilidade, que
significou mais um corte na pensão,
aumentou, entre 2013 e 2014, de 4,78%
para 12,34%. Isto determinou que a
pensão média atribuída em 2014 fos -
se inferior à de 2013 em -16,9%. Em
2015, o fator de sustentabilidade su -
biu para 13,02% aumentando o corte
nas pensões antecipadas. E a idade
de aposentação aumentou também,
passando a ser 66 anos (mais um cor -
te de 6% nas aposentações anteci-
padas), com a ameaça de aumentar
2 meses em cada ano partir já de
2016, inclusive. Os aposentados da
CGA foram sujeitos em 2014, a mais
um corte na sua pensão através da
aprovação pelo governo PSD/CDS de
um imposto específico que só atingia
os pensionistas, denominado Contri -
bui ção Extraordinária de Solidarie da -
de (CES). Só aos aposentados, a CES
representou um corte, nos seus ren -
di mentos, estimado em 421 milhões
de euros. A isto somou-se o agrava-
mento da carga que igualmente afec -
tou os aposentados.
Ao longo de todo este período de tem -
po, os aposentados da Função Pú bli -
ca não cruzaram os braços, utili zan do
as mais variadas iniciativas, para lu ta -
rem contra esta política de empobre -
cimento das suas vidas. De signa da -
mente, nas acções de rua, de sen vol vi -
das pela nossa Federação, pe la Fren -
te Comum e pela CGTP-IN, os apo sen -
 tados disseram sempre, PRESENTE!

Com o governo do PS/Sócrates, o
Estatuto da Aposentação sofreu pro-
fundas alterações em quase todos
os anos. Retirou direitos importantes
aos trabalhadores e criou uma pro-
funda insegurança e mal-estar na Fun -
ção Pública. Isso impossibilitou o tra -
balhador de fazer qualquer planea-
mento da sua vida. O governo em pur -
 rou prematuramente dezenas de mi -
lhar de trabalhadores para a apo sen -
tação com pensões cada vez mais
baixas. Em 2005, o governo PS publi-
cou uma lei que aumentou a idade de
aposentação e o tempo de serviço.
Até aí, o trabalhador tinha direito à
pensão completa aos 60 anos de ida -
de e 36 anos de serviços. Desde en -
tão, a idade de aposentação e o tem -
po de serviço passaram a aumentar
seis meses em cada ano até atingir,
respectivamente, 65 anos de idade e
40 anos de serviço. Foi, também, al -
te rada a fórmula de cálculo, reduzin-
do a pensão. Estas alterações, asso-
ciadas ao aumento da idade de apo -
sentação, determinaram um corte cres -

dOS GOVeRnOS dO PS  
AO dO PSd/cdS

apOsentadOs da funçãO pública

um mar de malfeitOrias 
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//  AcTUALidAdeS//

dades,com um modelo de financia-
mento em que é imposta aos mu ni -
cí pios a redução da despesa global, a
recusa de novos investimentos e o
ónus de despedir trabalhadores a tro -
co de benesses financeiras. Deste mo -
do, numa linha que o próprio “Guião”
não esconde, os municípios poderão
conceder aos privados – os grandes
grupos económicos que pairam so -
bre as funções sociais do Estado que
nem abutres – a possibilidade de se -
rem estes a “explorar”escolas, cen-
tros de saúde, áreas da acção social
e, quem sabe, mesmo museus.
Este caminho poderá potenciar o agra -
vamento de assimetrias e desigual-
dades e a desresponsabilização do Es -
tado central, pelo financiamento dos
serviços “municipalizados”.
A Federação realizou, em Abril deste
ano, um Encontro Nacional subordi-
nado ao lema “CONTRA A MUNICI -

PA LI ZA ÇÃO-EM DEFESA DAS FUN -
ÇÕES SOCIAIS DO ESTADO”, onde
decidiu “manifestar a sua intransigen -
te oposição à municipalização que es -
te ou outros governos pretendam con -
cretizar e que tenha por objectivo a
subversão dos princípios constitucio -
nais fundamentais que devem orien-
tar as funções sociais do Estado”;  “de -
clarar a sua convicta determinação
na defesa dos direitos dos trabalha -
dores da Administração Pública, afec -
tados por este processo, designada-
mente no direito ao emprego e na
sua vinculação à Administração cen-
tral”; e, “manifestar a sua determina -
ção em prosseguir a luta na defesa das
funções sociais do Estado, cuja exis -
tên cia é fundamental para a digni da -
de humana e para a efectivação da de -
mocracia política, económica e so cial,
projecto de Abril, plasmado na Cons -
ti tuição da República Portugue sa”.

O guião “Um Estado Melhor”, tem
um marcado pendor ideológico que
re flecte a marca de classe deste go -
verno, pelo que prevê um conjunto de
medidas que visam dar continuidade
ao processo de eliminação dos direi -
tos dos trabalhadores da Adminis -
tra ção Pública e do total desmante-
lamento desta, com vista à sua des -
trui ção e privatização.
As linhas gerais de orientação para a
denominada “reforma do Estado”, a
ser levada a cabo em pleno, tradu -
zem-se na continuidade e agravamen -
to das propostas do memorando as -
si nado pela tróika doméstica e pela
tróika estrangeira, concretizando o
objectivo central de sucessivos go -
vernos do PS, PSD e CDS. Estes, im -
pe didos enquanto governo, de pro-
ceder a uma revisão constitucional uti -
lizam os mecanismos da lei ordi ná  ria
e de alterações executivas para re -
con figurar o Estado e destruir as fun -
 ções sociais que lhe estão cometidas.
O processo de municipalização pre-
visto no Guião para a Reforma do Es -
ta do, que o Governo está a tentar im -
plementar em todos os municípios,
através da subscrição dos contratos
interadministrativos, visa delegar com -
petências naqueles, nas áreas da Edu -
cação, da Saúde, da Segurança So -
cial e da Cultura.
Não se trata de um processo de des -
cen tralização de competências, mas
sim de delegar, a prazo, no Poder Lo -
cal, novos encargos e responsabili-

cOnTRA A MUniciPALiZAÇÃO  
eM deFeSA dAS FUnÇÕeS 
SOciAiS dO eSTAdO
O actual gOvernO dO psd/cds fez dO estadO, designadamente 
da administraçãO pública central e dOs seus trabalhadOres, inimigOs 
declaradOs, cOntra Os quais lançOu aO lOngO dOs quatrO anOs de mandatO, 
uma intensa Ofensiva de destruiçãO da sua estrutura e dOs direitOs labOrais,
sOb as mais variadas fOrmas e cOm Os mais variadOs instrumentOs.
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No teu último estudo, fazes um ba -
lanço das consequências das políti-
cas de direita do governo encabeça-
do por José Sócrates e do actual go ver -
no de Passos Coelho e Paulo Portas.
Sim, faço um balanço sintético das
consequências para os trabalha do -
res e aposentados da Função Pública
dos seis anos de governos PS e dos
quatro anos de governo PSD/CDS. Pen -
so que é importante fazer a avaliação
da acção de ambos os executivos por -
que muitas vezes a memória é curta.
Os efeitos e as consequências das po -
líticas implementadas foram dra má -
ticas para os direitos e condições de vi -
da dos trabalhadores e aposentados.

Entre 2005 e 2009, durante o pri mei -
 ro mandato, o Governo PS/Só cra tes
aplicou algumas das medidas mais
graves contra os funcio ná rios pú -
bli cos. Podes enumerar al gumas?
O primeiro ataque violento aos direi -
tos destes trabalhadores foi feito atra -
vés da publicação da lei que estabe -
leceu o regime de mobilidade na Fun -
ção Pública. O governo introduziu a
chamada “situação de mobilidade es -

pecial” que permitia retirar o traba -
lho ao funcionário e colocá-lo inde fi -
ni damente na prateleira reduzindo pro -
gressivamente a sua remuneração.
Ao fim de um ano, passava a receber
indefinidamente apenas o corres pon -
dente a 4/6 da remuneração base ilí -
qui da. Associada a esta lei, o governo
PS publicou também um decreto-lei que
permitia a “extensão, fusão e rees tru tu -
ração de serviços e racionalização de
efectivos” que, em conjunto como regi -
me de mobilidade, visava proce der a
cortes significativos nas Admi nis tra -
ções Públicas, nomeadamente a ní vel
do número de trabalhadores. E, natu -
ralmente, com consequências nos ser -
viços públicos prestados à po pulação.

Mas o governo não ficou por aí.
Não, não ficou. Ainda durante o pri mei -
 ro governo PS/Sócrates, os ataques à
Administração Pública assumiram
várias formas. A Lei 12-A/2008 aca -
bou com o vínculo de nomeação para
cerca de 90% dos trabalhadores da
Função Pública, destruiu as carrei ras
profissionais, introduziu os ma pas
anuais de pessoal que permitem às

chefias reduzir o número de traba -
lhadores, despedindo-os ou colocan-
do-os na situação de mobilidade es -
pe cial. E introduziu o arbítrio nas al -
te rações das posições remunerató -
rias, sujeitando as promoções com
base na avaliação à existência de dis -
ponibilidade financeira para ser con-
cretizada o que contribuiu também
para o seu congelamento. Tudo isto criou
um clima de insegurança permanen -
te e de chantagem permanente.

Também foi o governo PS que apro -
vou o Regime de Contrato de Traba -
lho em Funções Públicas.
O que, para além de ter incorporado
muitas das matérias mais lesivas para
os trabalhadores que já estavam nas
leis anteriores, introduziu os contra -
tos a prazo, os despedimentos por
ina daptação, a adaptabilidade por meio
de IRC´s (contratos de carreiras ge -
rais e de entidades empregadoras pú -
blicas se os sindicatos aceitarem), a
redução e suspensão do contrato de
trabalho pelo empregador. Também
criou sérias restrições ao direito à con -
 tratação coletiva consagrado na pró -
pria Constituição da República. Para
isso, o governo ultrapassou a própria
lei que tinha publicado sobre a contra -
tação colectiva e fez uma interpre ta -
ção abusiva. Enquanto no sector pri va -
do a lei diz que só não pode ser objec -
 to de contratação colectiva apenas aqui -
lo que a própria legislação disponha que
é imperativo, na Admi nis tração Pú bli -
ca, o governo só admi te negociar as
matérias que a lei (na altura o Regi me
de Contrato de Tra ba lho em Fun ções
Públicas) indique expressamen te co -
mo podendo ser objecto de contra ta -
ção colectiva. E,  se gundo os governos
do PS e do PSD/ CDS, é um reduzi dís -

//  enTReViSTA//   eUGÉniO ROSA//  

ReGiMe de cARReiRAS  
– A inSeGURAnÇA e A cHAnTAGeM
SeMPRe PReSenTeS
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simo número de matérias que podem
ser objeto da con tratação coletiva, o que
põe em cau sa o próprio direito cons -
ti tucional à con tratação coletiva.
Deste modo a contratação colectiva na
Administração Pública passou a de sen -
volver-se em condições muito difíceis.
Os últimos quatro anos fo ram para di -
má ticos neste aspecto em que a chan -
tagem foi utilizada de for ma siste má -
ti ca. As entidades empre gadoras pú -
blicas paralisaram praticamente a con -
tratação colectiva na Administração
Pública e só acordam com os sindica -
tos que aceitem a adaptabilidade. Mes -
mo naqueles em que se obtém um
acordo (por ex. a re dução do horário para
35 horas emmuitas Câmaras), de pois
a Secre ta ria de Estado da Adminis -
tra ção Pú bli ca tem-se recusado a
pu blicá-los.  

Pode dizer-se que a política do
actual governo PSD/CDS, no essen-
cial, prossegue a linha do executi -
vos anteriores?
Sem dúvida, agravando-a muito mais.
O governo PSD/CDS, em conluio com
a troika, introduziu alterações im por   -
tantes quer no Regime de Con tra to de
Trabalho em Funções Públi cas (RCTFP)
aprovado pelo governo PS quer no Es -
tatuto da Aposentação com consequên -
cias graves para os trabalhadores e
aposentados. Em re  lação ao RCTFP,
o objectivo foi apli car à Função Pú bli -
ca o que tinha sido acordado com a
troika para o sector privado e, em al guns
aspectos, agravando ainda mais es sas
medidas co mo sucede atualmen te em
relação ao pagamento de horas ex -
traordi ná rias e despedimentos.

Quais foram as medidas mais gra ves?
Uma das medidas mais graves foi o
aumento do horário semanal de tra-
balho de 35 horas para 40 horas se -
manais sem direito a qualquer com-
pensação (Lei 68/2013). Em termos
anuais tal medida corresponde a 117
milhões de horas gratuitas, e a 743
milhões € de remunerações não pa -
gas aos trabalhadores da Função Pú -
blica anualmente. Se juntarmos a is -

to o congelamento e o cortes dos sa -
lá rios, e o aumento brutal do IRS e do
desconto para a ADSE, o resultado foi
que o ganho médio real por hora dos
trabalhadores da Função Públi ca di mi -
nuiu, entre 2010 e 2015, em 31%, com
consequências graves nas suas con -
di ções quer de trabalho quer de vida.
No âmbito da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas foram introdu -
zidas alterações importantes no Re -
gi me Geral de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas que tinha sido
publicado pelo governo de Sócrates.
O chamado Sistema de Mobilidade
Especial foi substituído por um outro
ainda pior designado “situação de re   -
qualificação” com a diferença, em re -
lação ao anterior, que durante a pri -
meira fase, com a duração de uma
ano, o trabalhador colocado nesta si -
tuação tem direito a receber uma re -
muneração equivalente a 60% da sua
remuneração base ilíquida com o li -
mi te de três vezes o valor do IAS
(1257,66€), e na segunda fase, por-
tanto a partir de um ano e indefinida-
mente, tem direito apenas a uma re -
mu neração equivalente a 40% da re -
muneração base ilíquida (os suple-
mentos são eliminados) mas com o
limite máximo de duas vezes o valor
do IAS (838,44€). 

Também houve alterações no tra-
balho suplementar.
Sim, o que se paga pelo trabalho su -
plementar na Administração Pública
(acréscimo de apenas 12,5% na 1ª ho -
ra, e 18,75% nas horas subsequen tes
segundo o artº 45º da Lei 82-B/2014)
é metade do pago no setor privado, o
que significa um aumento da explora -
ção a que estão sujeitos os trabalha -
do res. Também foi introdu zi da a adap -
tabilidade individual e gru pal que, na
lei aprovada pelo governo de Só cra -
tes, só era admitida através da regu-
lamentação colectiva. Tam bém se in -
troduziu o banco de horas in dividual
e grupal, que não existiam. Com o PS,
foi introduzido o despedimento por ina -
daptação. Com o go ver  no PSD/CDS,
para além de se manter os despedi-

mentos na Função Pú bli ca foi reduzi-
da o valor da indemni zação de um mês
inteiro por cada ano completo de an -
ti guidade para, no má ximo, 20 dias de
remuneração ba se por cada ano com -
pleto de anti gui dade. Portanto, preten -
de-se re du  zir despesas mesmo à cus -
ta do agra vamento das dificulda des
daque les que estão numa situação
mais frágil, como são os despedidos.

Será que os trabalhadores e os apo -
sentados da Função Pública foram
uma das classes mais sacrificadas
pela politica de austeridade dos go -
ver nos PS e PSD/CDS?
Certamente, e uma forma de res pon -
 der a essa pergunta é procurar quan -
tificar os sacrifícios em perda de ren -
dimentos. Segundo os próprios cál-
culos do governo, o congelamento das
carreiras e salários representa uma
perda de rendimentos para os tra-
balhadores de 340 milhões €/ano, e
isso isso verificou–se tanto com Só -
cra tes como com Passos Coelho e
Portas. A apropriação do subsidio de
ferias e Natal aos trabalhadores e
apo sentados da Função Pública em
2012 representou um corte nos seus
rendimentos de 2.694 milhões €. O
corte nas remunerações iniciada pelo
governo de Sócrates e mantida pelo
de Passos Coelho representa uma
perda de 420 milhões €/ano, reduzi-
da em 2015 para 346 milhões €. O
aumento do horário de trabalho de 35
horas para 40 horas (e 2015 é 2º ano
completo) corresponde a 743 mi  lhões
€/ano de remunerações não pagas.
A Contribuição Extraordinária de So -
li dariedade representou um corte nos
rendimentos dos aposentados esti-
mado em 462,8 milhões € em 2014
segundo a CGA. Para além disso, o
aumento do horário de trabalho (117
milhões de horas de trabalho gratui -
to/ano ) e a redução do número de tra -
balhadores da Função Pública (70.504
só entre Dez.2011 e Mar2015) agra -
va ram as condições de trabalho e
degradaram a qualidade dos servi -
ços públicos prestados à população,
de que a saúde é o caso mais visível.  
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Os elementos da carreira florestal do SEPNA/GNR, vi -
ram reposta a designação centenária da sua carreira –
Guar da Florestal – e aceite a natureza de orgão de polícia
cri minal por força das funções exercidas, no projecto de
Es tatuto, negociado entre a FNSTFPS e o Governo, após
um prolongado processo de luta que vem desde 2006. 
Contudo, a Federação recusou acordar a valorização sa -
la rial apresentada pelo governo, com um aumento médio
de 5,23% e sem consagração do direito a suplementos
remuneratórios, deixando os Guardas Florestais ainda
mui to aquém da equiparação aos restantes elementos
das forças de segurança, reivindicação fundamental dos
trabalhadores desta carreira.
O Estatuto que deverá ser aprovado pelo Governo contem-
pla, para além da natureza de orgão de polícia crimi nal,
a isenção de licença para detenção, uso e porte de ar ma
das categorias B, B1, C e D, a atribuição de uma licença
por mérito, o patrocínio judiciário e um regime pri sional es -
pecial, a manutenção de uma estrutura de carreira pluri-
categorial, com funções definidas por categoria, a defi ni -
ção em decreto-lei das modalidades de horá rio com pre va -
 lência para a jornada contínua e, a aposenta ção voluntária
aos 60 anos de idade, sem penalizações e a reposição da bo -
nificação de 15%, fixada no nº2, do Artº3º, do DL229/2005.

A Federação comprometeu-se já perante os Guardas Flo -
restais, em apresentar ao futuro governo, no início da pró xi -
ma legislatura, uma proposta para a consagração da car-
reira especial e dos suplementos remuneratórios que com -
pensem as condições específicas de exercício das suas
funções.

//  SecTORiAiS//   

eSTATUTO neGOciAdO 
SeM AcORdO nAS ReMUneRAÇÕeS

mai/guardas flOrestais

A luta pela dignificação da carreira de polícia municipal
deve ter continuidade, logo no início da próxima legislatu-
ra, com a apresentação do caderno reivindicativo ao novo
governo, incluindo nele todo o conjunto de questões que,
apesar das promessas, não foram resolvidas pelos actu-
ais responsáveis governamentais que tutelam os polícias
municipais.
A nossa Federação apresentou, em Agosto de 2014, uma
proposta de criação da carreira especial de polícia mu ni -
ci pal e de atribuição do suplemento de risco, remetida
aos Secretários de Estado, das Autarquias Locais e da
Administração Interna, para negociação. Só da parte da

SEAI foi manifestada disponibilidade para negociar. A
SEAL nunca respondeu à nossa Federação e a ANMP,
con vidada pela SEAI, a participar no processo negocial,
também não deu resposta. 
Já em final de legislatura, o SEAI reuniu com a Federação
para negociar um projecto de regulamento e modelos do
uniforme, os modelos de crachá e de cartão de identifi-
cação, cuja aprovação é à muito reivindicada pelos polí-
cias municipais. O SEAI comprometeu-se ainda em en -
con trar uma solução para a alteração do calibre da arma
de fogo e em mitigar o valor da obtenção de licença de
uso e porte de arma.

É PReciSO cOnTinUAR A LUTA 
PeLA diGniFicAÇÃO dA cARReiRA

mai/pOlícias municipais
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O QUE “ELES” FIZERAM:
Os trabalhadores da Administração Pública têm sido dos
mais atingidos pelas tão nefastas políticas do governo,
sus tentadas no memorando da troika que foi subscrito
pelo governo do PS e por PSD e CDS-PP. O desinvestimen -
to nos serviços públicos e o seu consequente desma n -
telamento, com vista à prossecução do objetivo central - a
reconfiguração do Estado, incluindo a destruição e priva-
tização das suas funções sociais e dos serviços públicos
que as concretizam – leva a que recaiam sobre os traba -
lhadores muitas das consequências devastadoras das
medidas deste governo.

As políticas do atual governo do PSD e do CDS-PP para a
Administração Pública têm-se traduzido em:

› roubos nos salários, nas pensões, nos suplementos
salariais e no pagamento do trabalho suplementar;
› congelamento e destruição de carreiras; 

› inexistência de aumentos salariais e nas pensões;
› aumento das 35 para as 40 horas semanais de tra-
balho;
› aumento brutal das contribuições e impostos sobre
o trabalho;
› agravamento das condições de trabalho nos ser vi -
ços públicos, incluindo a sobrecarga dos trabalha do -
res devido à forte redução de pessoal;
› facilitação de despedimentos com o regime da mo -
bi lidade especial/requalificação;
› aumento do desemprego;
› agravamento dos requisitos (idade e tempo de ser -
vi ço prestado) para efeitos de aposentação;
› encerramento de serviços públicos por todo o país;
› cortes violentos nos vários orçamentos do Estado,
com especial ênfase e repercussões terríveis na área
da saúde e da educação;
› bloqueio do direito à contratação coletiva.

//  SUPLeMenTO//

nós, Os trabalhadOres da administraçãO pública, lançamOs um alerta 
a tOdOs Os cidadãOs para que nãO permitam que cOntinuem a destruir
Os serviçOs e Os direitOs dOs trabalhadOres. 
deixamOs tambÉm as nOssas prOpOstas para uma administraçãO 
pública de qualidade, aO serviçO de tOdOs.
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A tudo isto junta-se, já em final de mandato, um proces-
so de municipalização de importantes funções sociais do
Estado, com o qual o governo quer dar um passo signifi -
ca tivo na concretização do seu guião da “reforma do Es -
ta do”, procurando, ainda, comprometer futuros governos
com ele. Este processo mais não visa do que desrespon-
sabilizar o Estado do financiamento e prestação de im -
por tantes funções sociais, substituindo, no imediato, ver-
bas do Orçamento do Estado por fundos comunitários, e
contribuindo, num futuro próximo, para a privatização de
múltiplas áreas. 

A educação, saúde, a segurança social e a cultura, áreas
fundamentais e estruturantes para a qualidade de vida
das populações e para uma sociedade mais justa, serão
assim envolvidas num processo que viola gravemente
im portantes princípios constitucionais como o princípio
da igualdade e da proporcionalidade. 

Este processo de «municipalização», aliás, vem decor-
rendo à revelia da generalidade dos portugueses e de -
baixo de um enorme secretismo, só desmascarado, em
grande medida, devido à intervenção dos sindicatos da
Administração Pública filiados na CGTP-IN.

O QUE “ELES” QUEREM FAZER:
PSD, CDS-PP e PS anunciam a manutenção de cortes
salariais para além de 2016 (contrariando posição do TC),
mais despedimentos e de outras malfeitorias. Dessa ma -
nei ra, prosseguiria a aplicação de medidas contra os tra-
balhadores da Administração Pública e contra os direitos
das  populações ao acesso e usufruto de serviços públicos
pagos com os seus impostos. Perante as intenções já
anun ciadas já se sabe que, na próxima legislatura, PS e
PSD/CDS-PP pretendem: 

› ainda que em diferentes percentagens, manter os
cortes salariais. O PS pretende “a eliminação da re -
du ção salarial dos funcionários públicos em vigor
des de o OE2011, em 2 anos, através da supressão
dos cortes salariais em 40% em 2016 e a parte re ma -
nes cente em 2017”, PSD e CDS-PP pretendem fazê-
lo 20% ao ano, isto é em 4 anos. Nenhum deles pro -
põe aumentos, não obstante a enorme degradação
dos salários que se acumulou ao longo de anos;
› manter os impedimentos de contratação na Admi -
nis tração Pública e a continuidade dos despedimen-
tos e da requalificação/mobilidade especial;
› aprofundar a municipalização, contribuindo para o
avanço na destruição dos serviços públicos, com vis -
ta à sua privatização;
› quanto às pensões, o PSD e CDS-PP propõem uma
redução nas pensões de 600 milhões de euros e o PS
apresenta mais um corte entre 1,25% e 2,6% a partir
de 2027; ambas as propostas poriam em causa o fu -
tu ro de milhares de trabalhadores e desvalorizariam
as aposentações e as carreiras contributivas;
› na Segurança Social, o PSD e CDS-PP pretendem
di minuir as contribuições das entidades patronais;
PS propõe a redução da Taxa Social Única até 4 pon-
tos percentuais, quer na parte do trabalhador, quer na
parte da entidade patronal; qualquer das duas medi-
das constituiu uma séria ameaça à sustentabilidade
do sistema público e universal da Segurança Social,
e, a concretizarem-se, levarão certamente à sua pri -
va tização;
› PS, PSD e CDS-PP pretendem diminuir as pres ta -
ções sociais.

O QUE NÓS EXIGIMOS:
Nós, os trabalhadores da Administração Pública, ao rei -
vin dicar condições de trabalho e dignidade profissional,
defendemos, simultaneamente, os direitos de todos os
ci dadãos.

Genericamente, a FCSAP exige:
› O cumprimento do direito à negociação coletiva nos
termos da Constituição da República Portuguesa;

› A revogação e substituição da legislação da Admi -
nis tração Pública que visa restringir e retirar direitos
adquiridos pelos trabalhadores e aposentados, pelo

cARTA ABeRTA
dOS TRABALHAdOReS dA AdMiniSTRAÇÃO PÚBLicA A TOdOS OS cidAdÃOS
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que devem considerar-se as propostas que a Frente
Comum tem apresentado, como via fundamental para
combater estas políticas e inverter o agravamento da
situação na Administração Pública e no país;

› A retirada de todas as propostas que visam alterar
diplomas legais que levem a mais cortes nos direitos
dos trabalhadores.

I - Salários e Pensões
1. Reposição, até ao final da XII Legislatura, dos valores
roubados nos salários, subsídios e pensões desde 2011;

2. Atualização dos salários e pensões de forma a com-
pensar o brutal aumento do custo de vida e o seu reflexo
nas famílias, desde 1 de janeiro de 2011, o que determi-
na um aumento de 3,7% com um mínimo de 50 euros por
trabalhador;

3. Descongelamento das posições remuneratórias e re -
po sicionamento nos escalões da carreira corresponden -
tes aos anos de serviço;

4. Atualização do subsídio de refeição para € 6,50;

5. Reposição do pagamento das horas extraordinárias
com acréscimo de 50% pela primeira hora ou fração des -
ta e 75% por cada hora ou fração subsequente em dia útil
e a 100% por cada hora ou fração em dia de descanso se -
manal (obrigatório ou complementar) e em dia feriado e
re posição do descanso compensatório, salvaguardando
le gislação especial;

6. Atualização das restantes prestações pecuniárias em
3,7%;

II – Emprego

1. Fim do encerramento, reconfiguração e privatização
dos serviços públicos, em respeito pela Constituição da
Re pública Portuguesa e pelo cumprimento do papel do
Estado na garantia das funções sociais;

2. Aplicação do vínculo público de nomeação, com os
efei tos daí decorrentes, a todos trabalhadores da Admi -
nis tração Pública, incluindo os que exercem funções nas
EPE com contrato individual de trabalho;

3. Reintrodução dos quadros de pessoal, em substituição
dos mapas de pessoal, e atualização daqueles, tendo em
conta as reais necessidades dos serviços;

4. Integração dos trabalhadores em situação de mobili-
dade especial/requalificação nos quadros de pessoal;

5. Resolução imediata das situações de precariedade,
através da integração nos quadros de pessoal, dos traba -
lhadores que desempenham funções correspondentes a
necessidades permanentes dos serviços ou organismos,
independentemente da situação contratual em que se en -
 contrem, incluindo os trabalhadores desempregados co -
lo cados em serviços da Administração Pública e outras en -
tidades ao abrigo de Programas Ocupacionais e de Con -
trato Emprego-Inserção e os falsos recibos-verdes, dan -
do cumprimento à Diretiva Comunitária n.º 1999/70/CE,
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do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que impõe trata-
mento igual aos trabalhadores do sector privado e da
Admi nistração Pública;

6. Realização de procedimentos concursais para garantir
o desenvolvimento profissional dos trabalhadores nas
respetivas carreiras e desbloqueamento dos concursos
de ingresso pendentes;

7. Revogação de todas as normas que, de forma direta ou
encapotada, promovam o despedimento dos trabalha do -
res da Administração Pública, nomeadamente a mobili-
dade especial/requalificação, a mobilidade geográfica for -
çada e as designadas “rescisões por mútuo acordo”, re -
for çando o emprego público com direitos.

III – Horários
1. Reposição das 35 horas semanais aos trabalhadores
da Administração Pública, respeito pela contratação co -
le tiva e revogação de todos os normativos legais de des -
re gulamentação do horário de trabalho;

2. Revogação do Decreto-Lei que impõe as 40 horas se -
manais;

3. Reposição do horário de trabalho noturno entre as 20
horas e as 7 horas do dia seguinte para todos os traba -
lha dores.

IV – Férias e feriados
1. Reposição dos dias de férias previstos no Regime do
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, consideran-

do que o aumento dos dias de férias para os trabalha do -
res da Administração Pública resultou de anos de desvalo -
rização dos seus salários, da inexistência de aumentos
salariais e a previsão do aumento foi uma espécie de
«compensação» pelos graves prejuízos que sofreram e
que, atualmente, continuam a sofrer;

2.Reposição dos feriados roubados, uma vez que o perío-
do de vigência do PAEF já terminou e exige-se que as
me didas que eram «extraordinárias», não sejam perma-
nentes, dadas as consequências negativas que a sua reti-
rada teve nos salários e na antiguidade dos trabalha do -
res.

V – ADSE
1. Consolidação da ADSE como sistema de saúde au tó -
no mo para todos os trabalhadores da Administração Pú -
bli ca, independentemente do vínculo contratual, a par do
re forço e melhoria dos serviços prestados aos beneficiá -
rios;

2. Reposição do desconto de 1,5% sobre 12 meses da re -
muneração base e não sobre 14.

VI – Outras matérias
1. Contagem integral do tempo de serviço retirado aos
trabalhadores, quer para efeito de progressão e promo -
ção na respetiva carreira, quer para efeito de reposicio -
na mento salarial;

2. Revogação do SIADAP, criando um sistema de avalia -
ção de desempenho de carácter formativo, sem “quotas”,
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que tenha em conta o desenvolvimento profissional dos
tra balhadores e que não promova a discriminação;

3. Regulamentação e aplicação de todos os suplementos
remuneratórios, designadamente do suplemento de ris -
co, penosidade e insalubridade, dando cumprimento a
com promissos assumidos pelo Governo e a decisões da
Assembleia da República;

4. Reposição das condições gerais para a aposentação
sem penalização com 36 anos de serviço e 60 anos de i -
da de, salvaguardando regimes específicos;

5. Incidência dos descontos para a CGA sobre a totalida -
de das remunerações e suplementos auferidos pelos tra-
balhadores da Administração Pública em situação de ce -
dência, mobilidade ou qualquer outra legalmente previs -
ta, assegurando a entidade pública processadora da re -
mu neração de modo a não prejudicar o valor de referên-
cia para efeitos de aposentação; 

6. Fixação da pensão de sobrevivência em 60% da pensão
do cônjuge falecido e 70% no caso de mais de um benefi-
ciário da pensão do cônjuge falecido, tal como se verifica
no regime geral da Segurança Social;

7. Concessão de condições específicas no acesso à apo -
sentação sem penalizações; aos trabalhadores vítimas de
acidentes de trabalho e doença profissional; 

8. Publicação obrigatória dos Acordos Coletivos de En ti -
da de Empregadora Pública negociados e acordados, sem
dependência de “homologação” do Ministério das Fi nan -
ças;

9. Reposição do crédito de 4 dias remunerados por mês
para todos os membros dos corpos gerentes das associa -
ções sindicais, no respeito pelo princípio constitucional-
mente consagrado da livre autonomia e independência de
organização dos Sindicatos;

10. Concretização do direito à formação profissional e
con tínua, nomeadamente sem o bloqueio por parte dos
em pregadores públicos na utilização do crédito anual de
horas para participação nas ações de formação;

11.Dedução em sede de IRS de todas as despesas resul-
tantes do exercício da atividade profissional, sejam as que
resultam de frequência de ações de formação, sejam as
que decorrem da aquisição de equipamento e material
in dispensável a essa atividade.

Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública
Lisboa, 26 de Junho de 2015
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O Ministério da Agricultura e do Mar está esventrado na sua
estrutura e dependente do Ministério do Ambiente, do Orde -
na mento do Território e da Energia, para o seu funcionamen-
to, já que não tem Secretaria-Geral e Inspecção e Auditoria
pró prias. 
A significativa redução do número de trabalhadores, resultan -
te das aposentações, da ausência de novas admissões e do
ce go recurso à disponibilidade, retirou ao Ministério da Agri -
cul tura e do Mar,  a capacidade operacional.
A investigação agrária, florestal, animal e das pescas ainda
não parou, muito pelo esforço dos trabalhadores em funções
nos vários serviços. A investigação é cada vez mais assegura-
da por bolseiros e não está garantida a renovação de efecti -
vos, correndo-se o risco de perder conhecimento adquirido

//  SecTORiAiS//   

UM MiniSTÉRiO eSVenTRAdO e dePendenTe

ministÉriO da agricultura e dO mar

Tal como o anterior governo do PS, também o actual – ago -
ra do PSD/CDS – nada fez para revalorizar a carreira de Vi gi -
lante da Natureza, insistindo, pelo contrário, na extinção da
carreira,  o que seria inaceitavel e representaria um profundo
golpe na protecção do ambiente e da natureza. Desnecessa -
ria mente espalhados pelo ICNF, CCDR's e APA, quando pode-
riam estar apenas integrados no primeiro destes organismos,
o número de vigilantes da natureza tem vindo a reduzir, sem
que sejam tomadas quaisquer medidas para integrar nos ma -
pas de pessoal novos efectivos. Com isto, fica em causa o cum -
primento das competências dos organismos onde estão inte-

grados e degradam-se as condições de trabalho dos vigilan -
tes da natureza.
Para além desta permanente ameaça de extinção da carreira,
continuam a degradar-se as condições de trabalho, a come -
çar no suplemento de risco que não é actualizado há vários
anos. Em particular, no ICNF, o folhetim dos uniformes per-
manece a cada revisão que é feita, nunca correspondendo às
reais necessidades dos vigilantes da natureza. Faltam viatu -
ras adequadas para o trabalho de vigilância. Ou seja, os vigilan -
tes da natureza continuam a ter muitos e bons motivos para con -
tinuarem a lutar.

deFendeR A cARReiRA eSPeciAL 

maOte/vigilantes da natureza

durante dezenas de anos. A inspecção veterinária continua
sem uma carreira própria e a situação está de tal modo de -
gra dada que a DGAV tem, em re gime de contrato de prestação
de serviços, vinte médicos ve terinários a exercer funções de
inspecção que, por lei deve rão ter uma relação jurídica de em -
prego público, dado o po der de autoridade de que estão in ves -
tidos.
Na inspecção das pescas, os trabalhadores continuam sem
ter direito a uma carreira especial.
No IPMA, os trabalhadores das carreiras de investigação e de
as sistente técnico (antigos técnico-profissionais de labora tó -
rio) que embarcam nos navios de investigação das pescas,
continuam a aguardar pela atribuição de um suplemento de
risco, penosidade e insalubridade.
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A criação da InfraEstruturas de Portugal, SA, onde a Es -
tra das de Portugal foi integrada, veio lançar novas preocupa ções
nos seus trabalhadores quanto à estabilidade de emprego e
ao tratamento diferenciado nas condições de trabalho.
A IP, SA, terá como competência fundamental a gestão das
concessões e sub-concessões das actuais funções opera-
cionais da EP, SA e da REFER, EPE, pelo que a sua estrutura
reflectir as novas funções, mantendo tão só o que fôr ne ces -
sário ao seu funcionamento. Isto vem ao encontro do objec-
tivo do Governo actual, de privatizar a IP, SA, pelo menos em
par te, satisfazendo os interesses do grande capital de con-
trolar mais este sector estratégico do País. 
Daí vai um passo ao emagrecimento da IP, SA, aliás confir-
mado pelo Secretário de Estado dos Transportes, logo no
primeiro dia da existência da “InfraEstruturas de Portugal,

SA”. A empresa irá estar “em situação de reestruturação até 31
de Dezembro de 2017”, o que permitirá o recurso ao despe di -
mento involuntário previsto na lei. Não deixarão de estar na
mira os trabalhadores que foram admitidos pelo contrato in -
dividual de trabalho e os do Quadro de Pessoal Transi tó rio (QPT),
não deixarão de poder vir a ser abrangidos por um qualquer
processo de requalificação que os atirará para casa com o
vencimento reduzido para menos de metade.
A nova empresa vai ter três regimes de relações de trabalho: os
trabalhadores da ex-Estradas de Portugal, SA, com contrato in -
di vidual de trabalho; os trabalhadores da ex-EP, SA, integra dos
no QPT, com contrato de trabalho em funções públicas; e os tra -
balhadores da ex-REFER, EPE, abrangidos pelo Acordo de Em -
presa, em vigor. É preciso continuar a luta em defesa dos postos
de trabalho e pela definição de um único regime de trabalho.

LUTAR POR UM ReGiMe ÚnicO de TRABALHO nA iP, SA

ministÉriO da ecOnOmia/infraestruturas de pOrtugal

A FNSTFPS considera indispensável a criação de uma
carreira especial de técnico de vigilância electrónica, para
on de deverão transitar os actuais 60 técnico-profissionais de
reinserção social que a nível nacional prestam funções ope -
racionais do sistema nacional de vigilância electrónica.
Para além de uma carreira especial, estes trabalhadores de -
vem ter direito aos suplementos pelo regime de disponibili-
dade permanente a que estão obrigados e pelas particulares
condições de risco, penosidade e insalubridade a que estão
sujeitos no exercício das suas funções.

No plano da segurança no trabalho, as funções de fiscalização
devem ser exercidas em equipas de, no mínimo, dois ele men -
tos e deverá ser atribuído equipamento de defesa e coacção,
designadamente pistola ou em alternativa “taser”. Após os
55 anos, estes trabalhadores devem ficar dispensados do tra -
balho nocturno no centro operacional ou em funções de fis-
calização.
A Federação, a partir da discussão já havida com os traba -
lhadores, está a preparar o caderno reivindicativo que há-de
ser entregue ao Ministro da Justiça, do próximo governo.

TÉcnicOS dA Ve eXiGeM nOVA cARReiRA

ministÉriO da Justiça/vigilância electrónica

O Instituto de Medicina Legal tem uma gritante falta de
pes soal técnico superior e técnico-profissional, o que faz com
trabalhadores sem as adequadas habilitações sejam chama-
dos a tarefas especializadas, mesmo que não sejam devida-
mente remunerados para o efeito. Uma situação provocada
pela ausência de uma política de recursos humanos que val-
orize as carreiras. 
O Ministério da Justiça e a direcção do IMLCF, foram forçados
a reconhecer a grave situação que ali se vive, mas tudo ficou

na mesma depois dos concursos abertos para preencher al -
gu mas das vagas, terem ficado desertos, porque as remunera -
ções não compensam a especialização exigida.
A FNSTFPS procurou, ao longo do mandato deste governo, que
fosse feita a revalorização das carreiras da Medicina Legal e
melhoradas as condições de trabalho, solução que não che -
gou a sair, da direcção do Instituto.
A Federação está já a preparar um novo caderno reivindicati-
vo para apresentar ao próximo governo. 

TRABALHAdOReS LUTAM 
cOnTRA A FALTA de PeSSOAL

ministÉriO da Justiça/institutO de medicina legal e ciências fOrenses
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A falta de pessoal não docente, o recurso sistemático à con-
tratação à hora, à semana, ao mês ou pelo período do ano lecti -
vo e o recurso aos contratos de emprego/inserção, como se o
serviço público de educação e ensino da rede pública fosse
uma actividade sazonal, tem o objectivo político declarado de
provocar a degradação da qualidade da Escola Pública e de
promover a sua privatização, o que poderá acontecer pelas mais
variadas formas. A municipalização que o governo PSD/CDS
está a querer concretizar e o PS não rejeita, é uma delas.
Os trabalhadores não docentes estão consciente que a des -
trui ção dos seus direitos e a degradação das condições de tra -
 balho, estão directamente relacionadas com a destruição da
Escola Pública e a entrega desta importante função social do
Estado, ao grande capital privado.
Por isso, ao longo do mandato do governo que agora cessa
funções, os trabalhadores não docentes participaram de for -
ma extremamente expressiva, nas greves sectoriais convoca -
das pela Federação, e nas de caracter geral promovidas pela
Frente Comum e pela CGTP.

//  SecTORiAiS//   

GOVeRnO iGnORA OS diReiTOS 
dOS TRABALHAdOReS e deSTROi 
A eScOLA PÚBLicA

m. da educaçãO e ciência/ensinO básicO e sec./trab. nãO dOcentes

Os trabalhadores do Ensino Superior tiveram um aumento
da carga horária que em nada contribuiu para o acréscimo de
produtividade. Diversas Instituições reconheceram isto e che -
ga ram a subscrever acordos de entidades públicas com os
Sin dicatos desta Federação, que não foram publicados por im -
pedimento do Governo, numa atitude de clara violação da au -
to nomia das Universidades.
Por seu lado, têm vindo a perder a estabilidade de emprego,
por via das reestruturações operadas nos serviços, o encerra -
mento de departamentos, a criação de serviços comuns a vá -
rias faculdades e mesmo universidades e, igualmente, pelo
recurso ao trabalho precário e às empresas de prestação de
serviços. As carreiras profissionais estão desvalorizadas.

Os sucessivos governos têm procurado, pelas mais diferentes
vias, externalizar/privatizar serviços das universidades e poli -
téc nicos, sujeitando-os a um estrangulamento financeiro que
põe em causa a prestação do Serviço Público a que estão cons -
titucionalmente obrigados, a qualidade do seu funcionamen-
to e os atira para projectos, como o das fundações, nomeada-
mente na área da Investigação Científica e Tecnológica, que
os deixa na dependência dos grupos económicos e interesses
privados. 
A autonomia das Universidades sofre igualmente com este
estrangulamento financeiro e com alterações do Re gime Ju rí -
di co das Instituições do Ensino Superior, contra a von tade das
Instituições.

eSTRAnGULAMenTO FinAnceiRO, 
RedUÇÃO dA AUTOnOMiA, PRecARiedAde 
e inSTABiLidAde nO eMPReGO

m. da educaçãO e ciência/nãO dOcentes dO ensinO superiOr

Quando se prepara o início de novo ano lectivo, o Governo, nu -
ma medida declaradamente eleitoralista, procura “tapar o sol
com a peneira”no que toca à gritante falta de pessoal não do -
cente, autorizando as escolas e agrupamentos de escolas a
abrirem concursos para o recrutamento de 2282 assistentes
operacionais, com contrato a termo certo, pelo período do res -
pectivo ano lectivo, o que reforça a ideia inaceitável da sazona -
lidade no sector e da manutenção do problema da falta de pes -
soal. As necessidades de pessoal estão hoje avaliadas entre
5000 e 6000.
A luta irá continuar pelo fim da precariedade e da sa zo na -
lida de; pela efectiva alteração da portaria de rácios que
corres ponda às necessidades de pessoal não docente e
pela abertu ra de concursos para contratos sem termo; pela
criação da car reira especial para não docentes dos estabe -
lecimentos de educação e ensino; pela reposição da 35
horas semanais de trabalho; pelo fim do processo de mu -
nicipalização/privatização da Rede Pública de educação e
ensino.
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O Governo, a pretexto de uns alegados e mal fundamenta-
dos “supra-interesses”nacionais, decidiu  criar uma carreira
es pecial de técnico superior  do Ministério das Finanças, com
uma tabela remuneratória acima da carreira de técnico supe-
rior de regime geral e uma norma de transição para a mesma
que garante, à partida um impulso salarial médio de 145 eu -
ros, segundo o que o mesmo divulgou. Não pomos em causa
a necessidade da valorização da carreira de técnico superior,
mas consideramos que tal deveria ser feito no contexto da re -
vi são geral das carreiras da Admi nis tração Pública.
Neste processo estão abrangidos os técnicos superiores de
so mente três direcções-gerais do Ministério das Finanças,
deixando de fora, a título de exemplo, os técnicos superiores
da DGAEP e da AT.

//  SecTORiAiS//   

GOVeRnO diScRiMinA TRABALHAdOReS
nA VALORiZAÇÃO dAS cARReiRAS

m. finanças/tÉcnicOs superiOres

Os técnicos de diagnóstico e terapêutica continuam sem
saber se o Governo irá ou não, até ao final da legislatura, apro -
var a revalorização da carreira, passando a mesma para “es -
pe cial”, de nível 3, atendendo às actuais exigências habilita-
cionais para ingresso na mesma. Deste modo, a revalorização
impõe a aprovação de uma nova tabela remuneratória que
equipare os técnicos de diagnóstico e terapêutica a outras car-
reiras com habilitação superior.
Apesar das negociações no Ministério da Saúde, a realidade é

que a designação da carreira continua por fixar e a tabela re -
mu neratória e as normas de transição por apresentar.
O mesmo se passa com a carreira de técnico superior de saú -
de. Até agora, o Governo apenas apresentou uma proposta que
visa desmantelar a carreira, retirando do seu universo as car-
reiras de Psicólogo, Farmacêutico e Nutricionista, prevendo
para estas a criação de carreiras especiais próprias. Contudo,
para as mesmas não apresentou quaisquer tabelas remune -
ra tórias e insistiu na valorização com impacto neutro.

ReVALORiZAÇÃO SeM VALORiZAÇÃO nÃO VALe!

ministÉriO da saúde/tdt e tss

A situação ainda é mais grave porque também as normas de
transição são mais favoráveis do que o estabelecido para a ge -
 neralidade dos trabalhadores da Administração Pública.
Claramente, a criação desta nova carreira  tem o objectivo po -
lí tico de assegurar a concretização do projecto da União Eu -
ro peia, de concentração do poder de decisão sobre os orça-
mentos de cada país, imposta pelo Tratado Orçamental, pon -
do estes trabalhadores ao serviço dos interesses dos mais
po  derosos.
A Federação continua a exigir a revisão do regime de carreiras
da Administração Pública, no quadro de um processo de re -
valorização que salvaguarde o eficaz funcionamento dos or ga -
nismos que a compõem e garanta a qualidade dos serviços
prestados. 

Os trabalhadores do INEM que exercem as funções de emer -
gência médica pré-hospitalar e aqueles que são operadores de
telecomunicações de emergência nos CODU deste Instituto,
têm razões para dizer que vale sempre a pena lutar. De facto,
não fora a sua acção reivindicativa levada a cabo ao longo dos
últimos meses e muito dificilmente o Governo tomaria a inicia-
tiva de apresentar uma proposta para a criação da carreira de
Técnico de Emergência Pré-hospitalar.
As negociações têm decorrido no Ministério da Saúde e por
insistência, na transição para a nova carreira, estão incluídos
os trabalhadores da área de comunicações de emergência. 
Na negociação, há ainda divergências entre a Federação e o

VALe SeMPRe A PenA LUTAR

ministÉriO da saúde/tÉcnicOs de emergência

Go verno, nomeadamente, quanto ao número de níveis de coor-
denação. Defendemos a existência de três níveis: coordenação
regional, coordenador de grupo e coordenador de meio e o Go -
verno, apenas um.
Na tabela remuneratória, propomos que a carreira se inicie no
nível 7, passando a seguir para o 9. O Governo quer o início se fixe
no nível 6. Quanto às normas de transição, defendemos que os tra -
balhadores transitem para a posição remuneratória imediatamen -
te superior à que detêm, com um impulso mínimo de 52,00€.
O Governo recusou atribuir o suplemento de risco, penosidade
e insalubridade e definir a aposentação voluntária  aos 55 anos,
tendo em conta a especificidade das funções exercidas.
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//  SecTORiAiS//   

A legislatura está a terminar e este malfadado governo de
saída, sem que fique resolvida a questão da criação da carrei -
ra de técnico auxiliar de saúde, grande aspiração dos traba -
lha dores auxiliares da Saúde e importante necessidade para
a melhoria da qualidade dos serviços prestados nesta área.
Depois da desenfreada destruição das carreiras específicas
na área auxiliar da Saúde, em 2008, levada a cabo pelo então
governo do PS, a principal reivindicação dos trabalhadores e
factor de mobilização para a luta, centrou-se na criação da
car reira de técnico auxiliar de saúde ( ex-carreira de auxiliar
de acção médica) que entretanto passou a ser profissão cer-
tificada no sector.

Só muito recentemente, o Ministério da Saúde, fruto das im -
por tantes greves nacionais dos trabalhadores do sector, reali -
zadas em Novembro do ano passado e em Maio deste ano, as -
sumiu a importância e necessidade da criação daquela carrei -
ra. Apesar de os  representantes do Ministério da Saúde te rem
transmitido à Federação que haveria condições para a criação
da carreira, a realidade é que não se passou desta de claração
de intenções e assim, até hoje, não foi apresentada nenhuma
proposta para negociação.
Fica claro que a luta dos trabalhadores auxiliares da Saúde te -
rá de prosseguir com o próximo governo e até que esta rei vin -
dicação seja satisfeita. 

GOVeRnO PROMeTe MAS nÃO cUMPRe

ministÉriO da saúde/pessOal auxiliar

A Federação negociou com o Secretário de Estado da Cul -
tu ra, um conjunto de propostas para salvaguardar os inter-
esses dos trabalhadores e reduzir a descricionariedade na
fixação das folgas e no trabalho extraordinário. Estas propos -
tas estiveram contidas no projecto de acordo de entidade em -
pregadora pública que a Federação tentou negociar com a
SEC, a DGPC e as DRC's, não tendo havido acordo devido à re -
cusa das entidades empregadoras em reduzir a duração de
trabalho para 35 horas semanais..
Estão já publicados os regulamento de horário de trabalho da
DGPC e das DRC's do Centro e do Algarve, faltando ainda os
das DRC's do Norte e do Alentejo.

A Federação negociou também com o Secretário de Estado da
Cultura, o regulamento de uniformes dos trabalhadores dos
museus, palácios e sítios arqueológicos que consagra o direi -
to a uniformes fornecidos pela entidade empregadora, bem
como a peças adaptadas ao verão e ao inverno. A FNSTFPS
aguarda o envio dos modelos das peças dos uniformes e pos-
terior publicação do regulamento em Diário da República.
É prioritário para a Federação exigir do próximo governo, a tran -
sição dos trabalhadores dos museus, palácios e sítios classifi -
cados para as carreiras especiais, extintas com a L 12-A/2008
e o DL 121/2008; a reposição da duração semanal de 35 ho ras;
e a concretização da atribuição dos uniformes. 

É PReciSO PROSSeGUiR A LUTA 
POR MeLHOReS cOndiÇÕeS de TRABALHO

sec/trabalhadOres dOs museus, paláciOs e sítiOs arqueOlógicOs
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O Governo PSD/CDS promoveu no Instituto da Segurança
So cial, IP, o mais despudorado processo de requalificação de
trabalhadores dos últimos tempos, extinguindo mais de 700 pos -
tos de trabalho, sem que fossem apresentadas quaisquer ra zões
válidas, ao ponto de o Provedor de Justiça, em resposta a uma
queixa apresentada pela nossa Federação, ter feito uma iné di -
ta recomendação no sentido de todo o processo ser anulado.
No final de 2014, os trabalhadores do ISS,IP foram confronta-
dos com a decisão do Ministro da Segurança Social e do Con -
selho Directivo, de extinguir mais de sete centenas de postos
de trabalho, devido à privatização dos estabelecimentos de
apoio social, entregues à Santa Casa da Misericórdia de Lis -
boa e a IPSS e à  introdução de novas tecnologias.
Só que, nada disto foi tecnicamente fundamentado, não houve
qualquer notificação para que os Sindicatos se pronuncias -
sem sobre o processo e o ISS, IP, escondeu a existência de de -

 zenas e dezenas de trabalhadores com contrato a termo, pres -
tação de serviços e contrato emprego/inserção para substi-
tuirem os 700 trabalhadores colocados na requalificação.
Os trabalhadores viram nisto razões suficiente para lutarem, de -
fenderem os seus postos de trabalho e denunciarem esta ar bi -
trariedade. Em Dezembro, por iniciativa da Federação, con cen -
tra ram-se à porta do Ministério, exigindo a anulação do processo.
A luta não parou e mesmo depois de grande parte dos traba -
lhadores ter sido colocado em casa, a Federação recorreu a
di versas instâncias, entre os quais o Provedor de Justiça. Es -
te, em Julho passado, veio dar-nos razão, ao produzir uma re -
comendação, onde considera que relativamente a cada uma das
matérias que serviram de base à nossa queixa, houve ma ni -
fes ta violação dos princípios legais em vigor, por parte do ISS,IP
e conclui que a situação deverá ser reposta, tal co mo se en con -
trava anteriormente ao início do processo de requalificação.

//  SecTORiAiS//   

ReQUALiFicAÇÃO nO iSS,iP – “deSPediMenTO
cOLecTiVO SeM JUSTA cAUSA”

m. da sOlidariedade e segurança sOcial/trabalhadOres dO iss, ip

Os trabalhadores do Instituto dos Registos e Notariado, IP,
vi ram passar mais uma legislatura e mais um governo, com
as suas reivindicações por satisfazer. A Ministra da Justiça, fez
do silêncio o instrumento da sua estratégia negando o diálo-
go e a negociação colectiva. 
As carreiras estão desvalorizadas. Os trabalhadores do De par -
 tamento de Identificação Civil, do IRN,IP, continuam a aguar -
dar a integração nas carreiras de escriturário, mais uma vez
prometida,  mas não satisfeita por sucessivos governos do PS

e do PSD, com ou sem CDS. As tabelas de emolumentos e as
sucessivas alterações opera das, não foram negociadas e con-
tinuam a condicionar as re mu nerações dos trabalhadores.
O abono para falhas, continua a não ser atribuído já que a Mi -
nistra deixou passar a legislatura, sem aprovar o despacho de
atribuição daquele abono aos trabalhadores do IRN.
O trabalho sem direitos e a permanente degradação das con -
dições de trabalho no Ministério da Justiça, são a outra face da
moeda, da “reforma”da Justiça que este governo levou a cabo.

GOVeRnO iGnORA OS TRABALHAdOReS dO iRn,iP

ministÉriO da Justiça/irn,ip

O Governo decidiu, criar no INE, uma carreira especial de
téc nico superior, com bem diferentes do que a lei estipula
para a revalorização das restantes carreiras, ao mesmo tem -
po que extinguiu as restantes carreiras específicas existentes
naquele Instituto.
O governo fabricou os argumentos para a criação da carreira
especial de técnico superior de estatística do INE, alegando que
a actividade de produção estatística é “dotada de uma gran de
especificidade e exigência do ponto de vista técnico” e a ne ces -
sidade de “...atrair, manter e desenvolver técnicos altamente
qualificados e especializados”, como se tudo isto não se pas-

sasse com muitas carreiras na área técnica superior e nou -
tras áreas profissionais.
Com isto, o Governo está a criar verdadeiras “ilhas paradisía-
cas”no actual “inferno” das carreiras da Administração Públi -
ca, tendo por trás a necessidade de o mesmo ter ao seu ser -
vi ço “gente de mão”, melhor remunerada que o normal no
sec tor que não questione e produza o que o Executivo bem en -
tenda. Por isso, quer no caso do INE, quer no caso do Minis té -
 rio das Finanças, os futuros técnicos superiores até po de rão
negociar a remuneração de admissão, não sendo obrigados a
ingressar pela base da carreira. 

Onde neM TOdOS SÃO TRATAdOS de iGUAL MOdO

pcm/institutO naciOnal de estatística
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A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores
em Funções Públicas e Sociais acordou com a Confederação
Nacional das Instituições de Solidariedade, um novo Con tra to
Colectivo de Trabalho para as IPSS, revendo assim o CCT em
vigor desde 2011.
O novo contrato está para publicação no Boletim de Trabalho
e Emprego e os seus efeitos reportar-se-ão a 1 de Janeiro
pas  sado. As principais alterações em relação ao anterior CCT,
situam-se na tabela salarial, já que os trabalhadores po si cio -
nados no nível XIV e anteriores, irão ter um aumento de
20,00€. Para os trabalhadores dos níveis XV, XVI, XVII e XVIII,
conseguimos garantir a manutenção dos respectivos níveis
salariais com uma diferenciação entre eles de 4,00€. Assim,
ao valor do salário mínimo nacional, já atribuído, so mam-se
respectivamente, no nível XVII, 4,00€, no XVI, 8,00€ e no XV,
12,00€. O subsídio de refeição irá passar de 2,38 para 2,62.
O clausulado não terá significativas alterações, não tendo si -
do introduzidas quaisquer normas do Código do Trabalho que
representem um agravamento para os trabalhadores.

//  SecTORiAiS//   

AcORdAdO nOVO ccT PARA AS iPSS

sectOr sOcial/trabalhadOres das ipss

Terminado um longo período de negociações, a FNSTFPS,
FENPROF, SEP e SNTSSADT e a UMP chegaram a acordo
para a celebração de um novo Acordo de Empresa (AE) que,
por adesão das diversas Misericórdias do País, poderá ser
transformado em contrato colectivo de trabalho, aplicável aos
trabalhadores das mesmas. Chega, assim, ao fim a vi gência
do “Acordo de Abrantes”.
O novo AE prevê aumentos de 10,00€ nos salários da grande
maioria dos trabalhadores, com efeitos reportados ao pri -
meiro dia do mês seguinte ao da publicação no BTE, estando
já depositado MSSS, sendo igualmente repostas as percenta-
gens do pagamento do trabalho suplementar, que vigora vam
no período anterior à celebração do acordo do PS, PSD e CDS
com a troika.
Com a assinatura deste Acordo, a Federação passará a ser a
mais representativa estrutura sindical a celebrar um ins tru -
 mento de relações colectivas de trabalho no sector, com ca -
pa cidade para intervir em defesa dos trabalhadores deste im -
portante sector laboral.

nOVO AcORdO de eMPReSA 
nA UniÃO dAS MiSeRicÓRdiAS

sectOr sOcial/trabalhadOres das misericórdias

NÍVEIS 1 2 3 4 5 6 7
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

TABELA DE REMUNERAÇÕES MÍNIMAS
TABELA GERAL

NÍVEL VALORES EM EUROS
I 1 177
II 1 098
III 1 035
IV 987
V 937
VI 889
VII 840
VIII 793
IX 746
X 698
XI 650
XII 607
XIII 563
XIV 527
XV 517
XVI 513
XVII 509
XVIII 505

TABELA DE RETRIBUIÇÕES MÍNIMAS
(DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015)
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//  inTeRnAciOnAL//   

A nossa Federação considera que é
fundamental reforçar organização sin -
dical no plano mundial, respeitando as
condições e realidades específicas de
cada país e continente, para que os
trabalhadores tenham condições de
dar resposta a esta ofensiva. Isto mes -
mo tem sido defendido nas diversas
reuniões e assembleias que nos dois
últimos anos foram realizadas pela
UIS-SP-S, designadamente no 12º
Congresso, realizado em Fevereiro
passado no NEPAL. 
Na ocasião, a nossa Federação que
passou a ocupar a presidência da
UIS-SP-S, defendeu entre outros, co -
mo objectivos fundamentais da luta
dos trabalhadores do sector, a rejei -
ção da integração capitalista e mili-
tarista e de imposições e condicio -
nalismos que agridam os interesses
dos trabalhadores e dos países, bem
como o direito soberano dos povos a
decidirem livremente o seu presente

e o seu futuro; a implementação de
políticas sociais que respondam aos
interesses dos povos e dos trabalha -
do res, para uma mais justa distri bui -
ção da riqueza, com a rejeição de po -
lít icas sociais assistencialistas; ser -
viços públicos modernos, eficazes, de
qualidade, universais e gratuitos que
respondam às reais necessidades das
populações, contra a sua externali -
za ção ou privatização, recusando a
sua utilização para a acumulação de
lucros por parte do capital privado.
Neste Congresso ficou proclamado o
dia 4 de Abril, como Dia Mundial Con -
tra a Privatização dos Serviços Pú bli -
cos.
A FSM irá comemorar, em S.Paulo, no
Brasil, os seus setenta anos de exis -
tência, com uma iniciativa que con-
tará com a presença das organiza-
ções sindicais, nacionais e interna-
cionais, nela filiadas, entre as quais a
nossa Federação.

A União Internacional dos Serviços
Públicos e Similares (UIS-SP-S), es -
tru tura da Federação Sindical Mun dial
em que a nossa Federação participa
activamente, está a dar passos signifi -
cativos no sentido de reforçar a orga-
nização sindical internacional dos tra-
balhadores das Adminis tra ções Pú bli -
cas e dos Serviços Públicos, pro cu ran -
do ser uma real alternativa às or ga ni -
z ações mundiais e internacio naisde ca -
rácter reformista que, sistemati ca men -
 te, vendem os interesses da queles que
representam por “um par de lentilhas”.
O quadro é extremamente desfavo -
rá vel para os trabalhadores. O gran -
de capital e os governos que o repre-
sentam em cada país, tudo fazem para
lhes retirar direitos laborais e degra -
dar as suas condições de vida, au -
men tando a exploração e a pobreza.
Smultaneamente procuram destruir
as funções sociais do Estado, privati-
zando os serviços públicos.

ReFORÇA-Se A UniÃO e A AcÇÃO 
dOS TRABALHAdOReS   
dOS SeRViÇOS PÚBLicOS 
eM TOdO O MUndO 
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com sérios prejuízos para os traba -
lhadores e nos restantes só não foi,
porque já não tinham regimes de con -
tratação colectiva consolidados.
À medida que os trabalhadores e as po -
pulações necessitam mais de apoio,
maiores são os cortes nas funções so -
ciais do Estado e nos serviços públi-
cos em geral. Em Inglaterra, por exem -
plo, o Governo dos conservadores,
anunciou cortes orçamentais, nos pró -
ximos dois anos, no valor de 42 mil
milhões de euros, dos quais 16,7 mi -
lhões serão retirados às prestações
sociais. Na Bélgica, o governo anun-
ciou o aumento da idade de reforma
para 67 anos e a redução dos valores
das pensões.
E, tudo isto, para quê? Para garantir
o financiamento do grande capital fi -
nanceiro, cujos prejuízos estão a ser

tapados pelos cortes orçamentais
nas funções sociais do Estado e no
bem-estar das populações em geral.
A Grécia, exemplo extremo da inter-
venção do grande capital na sobera-
nia de um país (desde 2010), produziu
cortes nas áreas sociais, como a Saú -
de e a Educação, que levaram a que a
mortalidade infantil tivésse au men -
tado 48 por cento.
Mas lá como cá, os trabalhadores e
as populações saem à rua e lutam
em defesa dos seus direitos e contra
as políticas de direita. Escondidas
pela comunicação social ao serviço
do grande capital, por toda a Europa,
com maior ou menor expressão, as
manifestações sucedem-se e os tra-
balhadores reafirmam a necessida de
de políticas alternativas e novos ru -
mos para os respectivos países.

No caso concreto da Europa, o
grande capital, os governos ao seu ser -
viço e a União Europeia agravaram a
exploração, com as mais variadas po -
líticas que se traduziram num de -
sem prego abismal, em que nos três
primeiros meses de 2012, estavam
desempregadas há mais de um ano,
12,9 milhões de pessoas; no aumen-
to dramático da precariedade labo-
ral, com o cada vez maior recurso ao
part-time e à contratação a termo; com
o ataque aos salários, em que os lu -
cros cresceram, entre 2001 e 2013,
quase 26 vezes mais que os salários
em Portugal, quase 16 vezes mais em
Espanha; mais 5 vezes na Alemanha,
3 vezes na Itália e 2 vezes na Irlanda;
em toda a zona Euro, os lucros cres -
ce ram 5 vezes mais que os salários;
na desregulação e aumento da carga
horária, como na Administração Pú -
blica em Portugal.
A contratação colectiva e os direitos
nela contidos, têm sido igualmente al -
vo dos ataques do grande capital, dos
seus governos e da União Europeia.
Esta, alegadamente, valoriza a con-
tratação colectiva. Contudo, a realida -
de é bem diferente. As imposições con -
tidas nos memorandos das Troi kas,
em Portugal e na Grécia e as reco men -
dações da UE aos países que a inte-
gram, apontam para a “flexibilização
dos sistemas rígidos do mercado de
trabalho”. O objectivo é garantir a tão
propalada competitividade. Deste mo -
do, em pelo menos 12 países da UE,
foram impostas alterações no regi -
me jurídico de contratação colectiva,

//  inTeRnAciOnAL//   

LÁ FORA cOMO cÁ,    
O ALVO SÃO OS TRABALHAdOReS
a crise dO sistema capitalista a nível internaciOnal, cOm diferentes etapas 
e características, cOnsOante Os cOntinentes e países, apresenta traçOs
cOmuns, dOs quais se destacam O refOrçO da explOraçãO dOs trabalhadOres
e a reduçãO dO bem estar sOcial das pOpulações.



PELAS 35 HORAS SEMANAIS!
CONTINUAMOS A LUTA

O aumento da duração de trabalho para as 40 horas, 
através da Lei n.º 68/2013, representou um retrocesso 
social absolutamente inaceitável e injusto e pôs em 
causa direitos fundamentais como o direito 
à articulação da vida pessoal e da vida familiar, bem 
como o direito à justa retribuição. 
A luta pela redução do tempo de trabalho é um dos 
marcos da história mundial, luta que esteve na origem 
do Dia do Trabalhador e do Dia Internacional da Mulher. 
Na Administração Pública, essa vitória ocorreu com 
grandes sacrifícios dos trabalhadores depois de muitos 
anos sem qualquer aumento salarial. Agora continuam 
sem qualquer aumento ou progressão na carreira e são 
violentamente roubados no seu salário com os cortes 
orçamentais e com o aumento do horário de trabalho 
(que corresponde a 20 horas mensais não pagas).
É, assim, um imperativo civilizacional e constitucional 
a reposição das 35 horas de trabalho semanal 
na Função Pública.
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores 
em Funções Públicas e Sociais irá continuar a luta para 
que este direito fundamental volte a estar consagrado 
no regime jurídico da Função Pública.




