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MURPI 
É PARCEIRO SOCIAL.
FINALMENTE!
Ao fim de 40 anos, o MURPI, foi reconhecido como par-

ceiro social e passará a estar representado no Conselho
Económico e Social(CES), depois de, segundo o próprio
Movimento, “uma luta permanente contra a discrimina-
ção, o preconceito e o sectarismo, pela exigência de repre-
sentação, pelo direito de intervir em numerosas decisões
respeitantes à defesa dos direitos dos reformados”.
Para o MURPI, esta luta demonstrou, não só a capaci-
dade e a tenacidade de resistir e lutar pelo avanço de di-
reitos que foram reconhecidos na Constituição da Repú-
blica Portuguesa, importante baluarte das liberdades e
direitos do povo, como também projectar e reconhecer a
força e a luta dos reformados e pensionistas na defesa
dos seus próprios direitos.

//  ÍNDICE//
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ESTAMOS FARTOS !
quando um governo do ps apresenta uma proposta de aumentos

salariais de tão parco significado, depois 9 anos de congelamento salarial,
de termos perdido 17% de poder de compra desde 2010 e não considera
que temos que suportar, de forma sistemática, designadamente, o aumen-
to de custo de vida e a carga brutal do irs, é  caso para perguntarmos
para onde estamos a caminhar?
Entramos no último ano de legislatura de um governo que tem tido to-
das as condições para reverter as malfeitorias que foram feitas aos tra-
balhadores nos últimos anos, designadamente os governos da troika
do ps e psd/cds. apenas por força da luta dos trabalhadores, este go-
verno ps revogou a lei das 40h semanais, repôs o que foi roubado aos
salários acima de 1500€, mas sem alterar os escalões do irs que vitor
gaspar impôs, o que resultou para uma grande parte dos afectados,
valores de 5€ a 10€.
o descongelamento das posições remuneratórias foi uma ilusão e por
sua vontade, a não ser contrariado, continuará a sê-lo. o governo partiu
em quatro partes o nosso dinheiro e paga o descongelamento de forma
faseada, até ao final do ano de 2019, pretendendo continuar desta forma
até 2020, para quem adquira o direito a progressão. assistentes técni-
cos e assistentes operacionais recebem entre 6 e 13€ – uma vergonha...
sendo caso para dizer que nos estão a roubar outra vez !
as condições de trabalho aghravaram-se, porque não fizeram nada para
inverter o rasto de destruição que foi deixado pela política do governo
psd/cds.
›ESTAMOS FARTOS de ser tratados como mercadoria que serve para
satisfazer Eu,fmi e o grande capital que cada vez mais impõe constran-
gimentos.
›ESTAMOS FARTOS da obsessão pelo défice a que tudo deve estar su-
jeito, passando a ser um instrumento de empobrecimento dos trabalha-
dores da administração pública e  de destruição da economia.
› ESTAMOS FARTOS de ser dos trabalhadores da administração pública
mais mal pagos na uE e de termos cada vez menos condições de vida.
por isso VAMOS À LUTA, no dia 26 de outubro, com uma grande greve
nacional de sindicatos da frente comum.
› VAMOS À LUTA, pelas nossas reivindicações nos salários e nas pen-
sões – 4% ou 60€ no mínimo, por trabalhador; 6.5% de subsídio de almo-
ço; redução dos descontos para a adsE de 3.5% para 1.5% – e de carrei-
ras dignas e pela resolução do trabalho precário.
Adere à GREVE. Todos juntos seremos a força necessária para
mudar esta política para a Administração Pública.

Entramos no último
ano dE lEgislatura 
dE um govErno quE

tEm tido todas 
as condiçõEs 

para rEvErtEr 
as malfEitorias quE

foram fEitas aos 
trabalhadorEs 

nos últimos anos, 
dEsignadamEntE 

os govErnos da troika
do ps E psd/cds. 

›› ANA AVOILA

//  EDITORIAL//
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//DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS//

DESTAQUE

o governo ps pretende concretizar a todo o custo – mes-
mo o dos interesses fundamentais das populações – o pro-
cesso de transferência de competências da administração
central para a administração local, das funções sociais
que estão constitucionalmente atribuídas à primeira, sem
considerar a necessidade da prévia concretização, da regio-
nalização, de um amplo debate com as autarquias locais,
da discussão e negociação com as estruturas sindicais re-
presentativas dos trabalhadores da administração pública.
para levar por diante este processo, contou com o apoio do
psd que, enquanto governo em conjunto com o cds, de-
ram alento à ideia da “descentralização”de competências,
através da celebração de contratos inter-administrativos
com os municípios, no âmbito da Educação, que só serviram
para sobrecarregar estes financeiramente, pôr em causa a

DESCENTRALIZAÇÃO – EM CAUSA
AS FUNÇÕES SOCIAIS DO ESTADO

na prática, Estamos Em prEsEnça 
dE uma clara dEsrEsponsabilização

do podEr cEntral, concrEtizada pElo
govErno minoritário do ps, quE sE 

prEtEndE libErtar dE árEas sociais
gEradoras dE dEscontEntamEnto

causado pEla falta dE invEstimEnto
público, fruto das políticas 
anti-sociais E dE contEnção 

orçamEntal para satisfazEr o “déficE
zEro” E os sEus autorEs – o grandE

capital E as suas instituiçõEs 
comunitárias.
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//  DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS//

DESTAQUE

universalidade da Escola pública, a sua gestão democráti-
ca e os direitos dos trabalhadores não docentes.
é nas políticas de protecção, garantia e promoção dos direi-
tos à saúde, à educação, à segurança social, ao trabalho, à
justiça, à cultura e ao desporto, à habitação, ao ambiente, à
democracia participativa e ao poder local democrático que
estão configuradas as funções sociais do Estado.
políticas que requerem universalidade, coerência e subsida-
riedade, só possível com a sua execução através do poder
central.
a lei-quadro de transferência de competências para as au-
tarquias locais e para as entidades intermunicipais, estabe-
lece como objectivo o alargamento das competências aos
municípios e às entidades intermunicipais – que não são poder
local democrático! - no âmbito da educação (ensino básico
e secundário) da saúde (cuidados de saúde primários e con-
tinuados), da acção social (em coordenação com a rede so-
cial), dos transportes e vias de comunicação, da cultura, da
habitação, da protecção civil, da segurança pública e das
áreas portuárias e marítimas, do desporto e juventude, das
migrações, da gestão florestal e áreas protegidas, da pro-
tecção civil, do património, da habitação, da segurança pú-
blica, da protecção e saúde animal, da segurança alimentar
e até da justiça.

tudo isto, até 1 de Janeiro de 2021, com um período transi-
tório de aplicação, em 2019 e 2020, não se fixando em mo-
mento algum qualquer garantia de transferência de meios
técnicos e financeiros para os municípios e as entidades
intermunicipais concretizarem estas novas competências,
o que deixará fragilizada a execução das funções sociais
inerentes – na prática, passaremos a ter uma administra-
ção e uma acesso às funções sociais do Estado, a várias ve-
locidades, de acordo com a apetência e a capacidade técni-
ca, financeira e de recursos humanos, de cada município,
para o efeito.
na prática, estamos em presença de uma clara desrespon-
sabilização do poder central, concretizada pelo governo
minoritário do ps, que se pretende libertar de áreas sociais
geradoras de descontentamento causado pela falta de in-
vestimento público, fruto das políticas anti-sociais e de con-
tenção orçamental para satisfazer o “défice zero” e os seus
autores – o grande capital e as suas instituições comu-
nitárias.

E OS TRABALHADORES 
DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS?
os ensaios da transferência de competências, levados a ca-
bo pelos governos ps/sócrates e psd/cds, deram já para
perceber qual o grau de ausência de negociação prévia das
condições de trabalho, decorrentes da concretização des-
tes processos. aos trabalhadores foi imposta a colocação
nos municípios, a exercerem as mesmas funções, nas me-
lhores das hipóteses, mas sujeitos à possibilidade de lhes
serem impostas tarefas noutros postos de trabalho (poli-
valência) da autarquia.
E agora, neste processo, o comportamento do governo ps
afigura-se como igual. a lei-quadro foi aprovada e o diplo-
ma está em vigor, mas as normas do artigo 8º, relativas à
transferência de recursos humanos, não foram previamen-
te negociadas com as associações sindicais.
E, mesmo os diplomas sectoriais, que a secretária de Es-
tado da administração e do Emprego público, disse que iria
remeter para apreciação e posterior negociação, na parte
referente a pessoal, continuam sem aparecer e alguns de-
les já foram aprovados em conselho de ministros.
a federação nacional dos sindicatos dos trabalhadores
em funções públicas e sociais, considera que independen-
temente da exigência central de anulação deste processo
de “descentralização”de competências, deverá ficar salva-
guardado o direito de opção dos trabalhadores a permane-
cerem na administração central, ficando garantido o seu
posto de trabalho e o exercício de funções no mesmo. E, no
caso de opção pela autarquia local, deverá ficar garantido
que o trabalhador exercerá funções, somente, no serviço a
que pertencia e não será deslocado para outros serviços
camarários.
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ATUALIDADE

//  PRECARIEDADE//

a ausência de regularização da esmagadora maioria dos
vínculos precários na administração pública, através do
prEvpap, mais de um ano decorrido desde o seu lançamen-
to, confirma-se como um rotundo falhanço, por opção cons-
ciente do governo que sempre recusou as propostas da
fnstfps, no sentido de serem definidos mecanismos ágeis
de integração dos trabalhadores com vínculo precário. 
dos mais de 110 mil trabalhadores referenciados no estu-
do encomendado pelo governo e dos 31 mil requerimentos
entrados nas cab, só 2500 têm os seus processos homo-

GOVERNO QUER 
PERPETUAR A PRECARIEDADE

acção rEivindicativa gEral

a fEdEração rEafirma quE 
a prEcariEdadE é, somEntE, uma forma

dE dEsvalorização do factor 
trabalho; dE impEdimEnto do dirEito 

a um salário E a uma carrEira 
profissional digna E à EstabilidadE 

dE EmprEgo. conduz, inEvitavElmEntE,
à dEgradação da qualidadE 

dos sErviços prEstados pEla
administração pública.
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ATUALIDADE

//  PRECARIEDADE//

logados, estando em condições de serem opositores aos
procedimentos concursais de admissão nos mapas de pes-
soal dos serviços onde prestam funções.
para se ter bem a ideia da reduzida dimensão deste proces-
so em relação ao previsto inicialmente, só cerca de 22 mil
processos estão, por agora, em condições de serem homo-
logados. E destes só o foram 2500 processos. E abertos,
até hoje, 37 procedimentos concursais. as cab da Educa-
ção, da saúde e do Ensino superior, são as com mais pro-
cessos e a sua avaliação não está concluída. com isto, o
governo já admitiu que o processo vai “resvalar” para 2019.
a prova de que o governo não quer resolver definitivamente
a precariedade na administração pública está, não só no
modelo utilizado para regularizar os vínculos precários exis
-tentes à data de 2017 – complexo, inconsequente, sem
razoabilidade, ineficaz – como na insistência do recurso às
mais variadas formas de precariedade, desde então. desde
maio deste ano, o número de trabalhadores com vínculo pre-
cário (recibos verdes, contratos a termo, falsos bolseiros,
cEi) cresceu 7%. E o governo, tendo consciência desta reali-
dade, nada faz para proibir o recurso a estas formas de
emprego de trabalhadores que vêm para a administração

pública desempenhar funções que correspondem a neces-
sidades permanentes dos serviços, cumprem horários de
trabalho e têm subordinação hierárquica.
uma coisa é indesmentível. quer no que toca à aceitação
de processos relativos a certas modalidades de vínculo pre-
cário, que de forma redutora, o governo queria afastar da apre-
ciação, quer no que se refere ao mais célere avanço dos pro-
cessos para homologação, a luta dos trabalhadores tem sido
determinante e irá continuar a sê-lo, seja no prEvpap,
seja noutro futuro processo de regularização. são exemplo
disso, os estagiários, os técnicos especializados de educa-
ção, os bolseiros do ipma e outros.
a federação reafirma que a precariedade é, somente, uma
forma de desvalorização do factor trabalho; de impedimen-
to do direito a um salário e a uma carreira profissional digna e
à estabilidade de emprego. conduz, inevitavelmente, à de-
gradação da qualidade dos serviços prestados pela admi-
nistração pública.
é preciso pôr cobro à precariedade. é preciso satisfazer as
necessidades permanentes dos serviços, com o preenchi-
mento das vagas existentes nos mapas de pessoal e a sua
actualização de acordo com a realidade presente.
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a adsE é o sistema público complementar de saúde dos
trabalhadores da administração pública e assim deve con-
tinuar. é inadmissível, e deve merecer a mais firme rejeição,
qualquer plano que vise o alargamento do âmbito e a trans-
formação da adsE num seguro de saúde privado, contro-
lado pelos mesmos grupos económicos da área da saúde e
dos seguros que tantos recursos financeiros sugam do sns.
Em meados deste ano, o ministro da saúde, na reunião do
conselho geral de supervisão, reafirmou o seu empenho no
fortalecimento da solução encontrada para a adsE, com-
prometendo-se na oposição à sua privatização. mas isto
são promessas que se aguardam que sejam cumpridas.

sucessivos governos do ps e do psd/cds, promoveram a
significativa alteração do sistema de financiamento da
adsE, impondo um aumento das contribuições dos traba-
lhadores e dos aposentados, em 133%. Estas subiram de
1,5% para 3,5%, por trabalhador. impõe-se a redução das
contribuições dos trabalhadores e o seu reflexo em apenas
doze meses de salário por ano.
quase em exclusivo, o financiamento da adsE é assegura-
do pelos descontos nos salários dos trabalhadores e nas
pensões dos aposentados. nada justifica que hoje se man-
tenha um valor tão elevado de contribuição dos trabalha-
dores e aposentados, para o seu sistema de protecção na
doença. a sustentabilidade da adsE deve ser assegurada
com a quota-parte de comparticipação do Estado no finan-
ciamento do sistema.
a pré-proposta de lei de bases da saúde, no que se refere
ao subsistema de saúde, prevê “o pagamento de cuidados
por parte de terceiros responsáveis, legal ou contratualmen-
te, nomeadamente subsistemas de saúde ou entidades se-
guradoras”. se esta hipotética medida for aplicada à adsE,
deve recordar-se que esta é um subsistema de saúde fi-
nanciado na totalidade pelos trabalhadores e aposentados
que, enquanto cidadãos também contribuem para o sns,
através dos impostos que pagam. por isso, será inaceitável
uma decisão deste tipo.
precisamos de defender a adsE!

ATUALIDADE

//  ADSE//

É PRECISO DEFENDER 
O CARÁCTER PÚBLICO DA ADSE

quasE Em Exclusivo, o financiamEnto
da adsE é assEgurado pElos 
dEscontos nos salários dos 

trabalhadorEs E nas pEnsõEs dos
aposEntados. nada Justifica quE hoJE

sE mantEnha um valor tão ElEvado 
dE contribuição dos trabalhadorEs 

E aposEntados, para o sEu sistEma 
dE protEcção na doEnça. 
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3 para 6 meses; aplicação das taxas para perpetuar a pre-
cariedade; manutenção da caducidade das convenções co-
lectivas; banco de horas grupal; e, generalização dos con-
tratos de trabalho de muito curta duração até 35 dias.
ao invés de revogar as normas gravosas do actual código
do trabalho que se constituem como um instrumento de
agravamento da exploração, da desvalorização do traba-
lho, do trabalho mal pago, da desregulação dos horários, do
elevado nível de precariedade, da deterioração das condi-
ções de trabalho e de violação de direitos individuais e co-
lectivos, este governo minoritário do ps, com as normas
que pretende agora ver aprovadas na assembleia da repú-
blica, adiciona nova carga negativa para os trabalhadores e
os seus direitos.
é preciso continuar a luta, dado que este processo não está
encerrado. o projecto do governo passou para discussão na
especialidade, desconhecendo-se quando esta decorrerá. a
luta poderá determinar o sentido final das decisões da
assembleia da república. como poderá obrigar o governo
a olhar para os problemas dos trabalhadores da forma que
se justifica – combatendo as profundas injustiças sociais
existentes através da resposta favorável às reivindicações
dos trabalhadores.

o acordo celebrado pelo governo ps com as confeder-
ações patronais e a ugt na concertação social, cujo con-
teúdo aquele, posteriormente, integrou numa proposta de
lei que ps, psd, cds e pan aprovaram, na generalidade,
na assembleia da república, representa um acentuar dos
desequilíbrios na repartição da riqueza, põe em causa a
estabilidade de emprego, perpetua a precariedade, ataca a
contratação colectiva e reduz direitos e rendimentos dos
trabalhadores.
é uma declarada opção ao serviço do capital e dos interes-
ses dos patrões – alargamento do período experimental de

//  LEGISLAÇÃO LABORAL//

ATUALIDADE

É PRECISO CONTINUAR A LUTA
CONTRA O ACORDO DO GOVERNO,
PATRÕES E UGT

é prEciso continuar a luta, dado quE
EstE procEsso não Está EncErrado. 

o proJEcto do govErno passou para
discussão na EspEcialidadE, 

dEsconhEcEndo-sE quando Esta
dEcorrErá. a luta podErá dEtErminar

o sEntido final das dEcisõEs 
da assEmblEia da rEpública. 
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ATUALIDADE

//  CGTP-IN//

na passagem dos 48 anos da cgtp-in, comemorados a
1 de outubro, o conselho nacional da central sindical cha-
ma os trabalhadores e o movimento sindical unitário (msu)
a intervir, porque a luta dá resultados, como ficou demons-
trado, com a derrota do governo do psd/cds e da sua po-
lítica de desastre nacional, contribuindo também para a alte-
ração da correlação de forças na assembleia da república.
conclui o conselho nacional da cgtp-in que a luta tem
dado resultados: o aumento dos salários e a fixação, em
muitas empresas e sectores, de salários mínimos acima
dos 600€; a passagem ao quadro de milhares de trabalha-
dores que tinham vínculos precários; a fixação do horário se-
manal nas 35 horas e reduções para menos de 40 horas se-
manais em várias empresas e locais de trabalho; a obten-
ção de 25 dias úteis de férias; a rejeição, em muitos casos,
das adaptabilidades e bancos de horas e a assinatura de
convenções colectivas sem perda de direitos.
o conselho nacional exorta ao esclarecimento e mobiliza-
ção dos trabalhadores para a luta por melhores condições
de vida e de trabalho, “possíveis de atingir se concretizadas
as reivindicações da cgtp-in para 2019” 
no dia 1  de outubro, realizou-se um Encontro nacional de
dirigentes, delegados e activistas sindicais, em lisboa, com

o objectivo de assinalar o 48º. aniversário da confederação
geral dos trabalhadores portugueses – intersindical nacio-
nal e de reforçar os compromissos de luta na defesa dos in-
teresses de classe dos trabalhadores, por um portugal de-
senvolvido e soberano.
para isso, é preciso intensificar a acção e a luta reivindicati-
va nos locais de trabalho, empresas e serviços e a conver-
gência sectorial, assim como a sua articulação com a reali-
zação de uma Jornada nacional de luta, cujo anúncio será
feito oportunamente.

POR MELHORES CONDIÇÕES 
DE VIDA E DE TRABALHO, 
INTENSIFICAR A ACÇÃO 
E A LUTA REIVINDICATIVA

no 48ºanivErsário da cgtp-in

no dia 1  dE outubro, rEalizou-sE 
um Encontro nacional dE dirigEntEs,

dElEgados E activistas sindicais, 
Em lisboa, com o obJEctivo 

dE assinalar o 48º. anivErsário 
da confEdEração gEral 

dos trabalhadorEs portuguEsEs –
intErsindical nacional E dE rEforçar

os compromissos dE luta na dEfEsa
dos intErEssEs dE classE 

dos trabalhadorEs, por um portugal
dEsEnvolvido E sobErano.
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ATUALIDADE

//  CGTP-IN//

AS REIVINDICAÇÕES PARA 2019
›      aumento geral dos salários em 2019, em pelo menos 4%, com acréscimo não inferior 
        a 40€/mês e a fixação do salário mínimo nacional em 650€, em 1 de Janeiro de 2019; 

›      revogação das normas gravosas da legislação laboral, como a caducidade, e a reposição 
        do princípio do tratamento mais favorável; a rejeição, na proposta de lei do governo, 
        das alterações gravosas à legislação do trabalho; 

›      fim da precariedade;  

›      rejeição e combate à desregulação dos horários de trabalho (adaptabilidades, bancos 
        de horas e horários concentrados), a redução dos horários de trabalho e a semana 
        das 35 horas semanais para todos os trabalhadores;

›      reposição e melhoria da retribuição do trabalho normal em dia feriado, do trabalho 
        em regime de turnos e nocturno;

›      garantia de 2 dias de descanso semanal consecutivos – sábado e domingo, em geral 
        – e, no mínimo, de 25 dias úteis de férias;

›      combate a todo o tipo de discriminações;

›      Efectivação dos direitos individuais e colectivos, bem como o direito do exercício 
        de actividade sindical na empresa;

›      aumento das pensões de reforma e alteração das regras de acesso à idade legal da reforma, 
        repondo os 65 anos, revogando o factor de sustentabilidade e fixando o acesso à pensão 
        de velhice, sem penalização, a todos os trabalhadores com, pelo menos, 40 anos de descontos;

›      contratação dos profissionais em falta nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado, 
        num processo de rejuvenescimento da administração pública;

›      defesa e valorização do serviço nacional de saúde, reforçando o seu carácter público, 
        universal e gratuito;

›      uma Escola pública de qualidade e inclusiva, através de um efectivo investimento na Educação 
        e da valorização e respeito por todos os seus profissionais;

›      uma política fiscal justa, que reduza os impostos sobre os rendimentos do trabalho e taxe, 
        de forma adequada, os rendimentos do capital.
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//  ACÇÃO REIVINDICATIVA GERAL//

DESTAQUE

o final da legislatura e do actual mandato do governo
minoritário do ps está próximo e foi marcado por dezenas
de lutas, setoriais e gerais, dos trabalhadores da adminis-
tração pública pelo aumento dos salários, pela dignificação
das carreiras, dos seus conteúdos funcionais, contra a pre-

cariedade e pelo respeito pelos seus direitos e em defesa
da qualidade dos serviços públicos prestados às popula-
ções.
num quadro em que o governo ps continua submisso às
imposições da união Europeia e do Euro e a convergir com

PELO AUMENTO
DOS SALÁRIOS
26 DE OUTUBRO
GREVE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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//  ACÇÃO REIVINDICATIVA GERAL//

DESTAQUE

o psd e o cds e com os interesses do grande capital em
questões fundamentais para os trabalhadores e para as po-
pulações, romper com esta política para resolver os proble-
mas estruturais do país, melhorar os serviços públicos, valo-
rizar e dignificar os trabalhadores é uma tarefa fundamen-
tal dos sindicatos e dos trabalhadores.
há 9 anos que os governos não aumentam os salários aos
trabalhadores da administração pública, mas aumenta-
ram os descontos para a adsE, para o irs e a isto acresce
o aumento do custo de vida. o atual governo insiste nesta
atitude que desrespeita os trabalhadores. é necessário que
se interrompa a política de congelamento salarial inscrita
nos chamados «plano nacional de reformas» e em parti-
cular no «plano de Estabilidade para 2018-2022», onde se
prevê a redução das despesas com pessoal, atingindo em
2022 cerca de 10% do pib, portanto abaixo dos 11% verifi-
cados em 2017, sendo que este é o valor mais baixo dos
últimos 29 anos. isto é inadmissível!
Esta política desastrosa faz com que as carreiras profissio-
nais continuem bloqueadas, sendo que as propostas de revi-
são, nomeadamente, das carreiras não revistas, visam a sua
desvalorização; o processo de regularização da precarie-
dade continue a revelar enormes injustiças e atrasos, e per-
sista na utilização de formas de contratação ilegais para

suprir necessidades permanentes; se mantenha a recusa
na atribuição e regulamentação dos suplementos e a in-
justiça no regime de acidentes em serviço, entre outras; as
35 horas continuem por aplicar a centenas de trabalhado-
res com contrato individual de trabalho; continuem vigen-
tes formas de desregulamentação do trabalho e da vida, co-
mo a adaptabilidade e os bancos de horas sem que exista
na administração pública uma acção inspetiva que puna os
comportamentos ilegais e proteja os trabalhadores.
é ainda perante este cenário que o governo, com o apoio do
psd, força um processo de alegada descentralização, trans-
ferindo, com caráter obrigatório, competências e, sobretu-
do, encargos para as autarquias, pondo em causa o acesso
a direitos fundamentais, como a saúde, educação, justiça,
segurança social, cultura, entre tantos outros e os direitos
laborais de milhares de trabalhadores envolvidos. 
Este é um processo que só obriga as autarquias, não garan-
te o seu cabal financiamento, viola a autonomia do poder
local, viola a obrigatoriedade da negociação com os sindi-
catos (tendo sido feito à margem de qualquer discussão) e
viola os princípios da descentralização previstos constitu-
cionalmente. 
as lutas têm-se feito sentir com grande intensidade em di-
versos sectores: na saúde, na educação, na justiça, na cul-
tura, na inspecção das pescas e na inspecção sanitária, no
policiamento florestal,  na segurança social, entre outros –
faltam trabalhadores, faltam carreiras valorizadas, faltam
meios, faltam condições de trabalho, falta formação profis-
sional.
as reivindicações dos trabalhadores da administração pú-
blica são justas e, por isso, é preciso reafirmar a inteira dispo-
nibilidade para lutar pelos seus objetivos que são também
na defesa dos direitos de todos os cidadãos.  

É pois necessário que todos 
os trabalhadores se mobilizem 
para todas as lutas a desenvolver 
no início de Outubro, desde logo para
uma Jornada Nacional de Luta pelo
aumento dos salários que 
compreende a 
GREVE NACIONAL 
DE TRABALHADORES 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
a realizar no dia 26 de Outubro. 
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//  ACÇÃO REIVINDICATIVA GERAL//

AS NOSSAS
REIVINDICAÇÕES
PARA 2019

DESTAQUE
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//  ACÇÃO REIVINDICATIVA GERAL//

›      Aumento real dos salários e das pensões em 4%, com um mínimo de € 60,00 por forma 
        a iniciar a recuperação das perdas salariais ocorridas nos últimos anos;

›      Atualização do salário mínimo da Administração Pública para € 650,00;

›      Revisão da Tabela Remuneratória Única, estabelecendo o salário mínimo como primeira 
        posição e subindo as demais posições remuneratórias;

›      Reposição dos escalões de IRS existentes antes das alterações introduzidas com a entrada 
        da troika em Portugal, recuperando maior justiça fiscal e protegendo os rendimentos do trabalho;

›      Atualização do subsídio de refeição para € 6,50; 

›      Descongelamento das progressões nas posições remuneratórias, abrangendo as carreiras, 
        as categorias e os trabalhadores, salvaguardando, para a sua generalidade, a contabilização 
        de todo o tempo de serviço já em 2019, sem faseamentos e garantindo o pagamento integral 
        da valorização remuneratória a quem se aposente;

›      Reposição das carreiras e conteúdos profissionais específicos tal como existiam antes 
        da revogação operada pela Lei n.º 12-A/2008;

›      Revogação das normas mais gravosas da LCTFP;

›      Revogação do SIADAP, substituindo-o por um sistema de avaliação sem quotas, 
        transparente, equitativo e justo que valorize os trabalhadores;

›      Reposição do valor do pagamento do trabalho extraordinário (acréscimo de 50% na primeira 
        hora e de 75% nas seguintes em dias úteis e de 100% em dias de descanso), das horas 
        de qualidade e de todos os suplementos que foram alvo de cortes, bem como a reposição 
        do descanso compensatório; Implementação, efetivação e regulamentação imediata, 
        nos casos que dela careçam, dos suplementos de insalubridade, penosidade e risco, 
        de isenção de horário, de prevenção, de disponibilidade e tempo de espera; 

›      A revogação da suspensão do pagamento das indemnizações pela reparação 
        de incapacidade por acidente e/ou doença profissional; 

›      Reposição dos dias de férias, garantindo um mínimo de 25 dias, majorados com dias pela 
        idade e tempo de serviço, independentemente do vínculo laboral;

›      Aplicação do horário semanal de 35 horas a todos os trabalhadores que exerçam funções 
        públicas, quer em regime de contrato de trabalho em funções públicas, quer com contrato 
        individual de trabalho, quer em regime de nomeação; 

›      Eliminação de todas as formas de precariedade na Administração Pública e a abertura 
        de procedimentos concursais que garantam o princípio de que, para necessidades 
        permanentes, corresponde um vínculo efetivo; 

›      Reposição da forma de cálculo das pensões e das condições gerais para aposentação 
        com 36 anos de serviço, independentemente da idade, salvaguardando regimes específicos 
        consagrados ou a consagrar com condições de acesso mais favoráveis; 

›      Preservação da ADSE como sistema público complementar de saúde na Administração 
        Pública, reduzindo o valor das contribuições para 1,5% sobre o período de 12 meses, para 
        os aposentados e trabalhadores da Administração Pública, independentemente do tipo 
        de vínculo; 

›      Suspensão do atual processo de transferência de competências e a construção de uma 
        efetiva descentralização, que passa pela reposição das freguesias, instituição das regiões 
        administrativas, valorização do poder local democrático, reforço e elevação da qualidade 
        dos serviços públicos. 

DESTAQUE
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o governo encerrou as negociações de alteração do es-
tatuto dos guardas-florestais, recusando atribuir os suple-
mentos de função e de escala, mantendo a injustiça resul-
tante de estes terem deveres específicos e funções idênti-
cas às dos militares da gnr adstritos ao sEpna, mas rece-
berem, em média, menos 350 euros por mês.
a federação, perante esta posição do governo, vai solicitar
reuniões com os grupos parlamentares da assembleia da
república, para que seja incluída uma medida de atribuição
dos suplementos em causa, através da lei do orçamento
do Estado para 2019.
aguarda-se, entretanto, que o projecto de diploma de altera-
ção do estatuto da carreira de guarda-florestal seja apro-
vado pelo governo. o atraso na sua aprovação está a im-
pedir a gnr de abrir o concurso de recrutamento de 200
novos guardas-florestais para a carreira, medida da maior
importância para o seu rejuvenescimento e para o reforço
dos meios de policiamento e vigilância da floresta, da fauna
e da pesca interior e de prevenção dos incêndios florestais.

//  SECTORIAIS//   

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA/GUARDAS-FLORESTAIS

GOVERNO RECUSA ATRIBUIR 
SUPLEMENTOS

depois de uma greve de cinco dias em abril e maio pas-
sado, promovida pela federação, com uma adesão muito
elevada por parte dos médicos veterinários e auxiliares de
inspecção, o governo cedeu na criação da carreira especial
de inspecção, há muito reivindicada.
as negociações tiveram início, somente, em setembro, por
responsabilidade do governo, tendo sido entregue à fede-
ração uma proposta de criação da carreira de inspecção ve-
terinária, para a qual aquele pretende fazer transitar ape-
nas os médicos veterinários que exercem funções de ins-
pecção sanitária, deixando de fora os auxiliares de inspecção,

actualmente integrados na carreira de técnico superior da
carreira e de assistente técnico.
a federação considera que a transição para a nova carreira,
com as necessárias adaptações, deverá contemplar todos
os trabalhadores que, presentemente, exercem funções de
inspecção sanitária e não apenas os da carreira de médico
veterinário.
a meio de outubro deverá decorrer a segunda reunião de ne-
gociação, altura em que a federação reafirmará que a nova
carreira especial de inspecção, deverá garantir a valorização
remuneratória dos trabalhadores e a dignificação do estatuto.

GOVERNO CEDE NA CRIAÇÃO 
DA CARREIRA ESPECIAL DE INSPECÇÃO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/INSPECÇÃO SANITÁRIA
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//  SECTORIAIS//   

o ministério da cultura continua a não resolver a crónica
falta de pessoal, em todos serviços e a recorrer ao trabalho
precário para garantir o seu funcionamento. Esta situação
é mais sentida nos museus, palácio, monumentos e sítios
arqueológicos (mpmsa).
no sentido de resolver esta situação, a federação defende
que todos estes trabalhadores, estejam ou não abrangidos
pelo prEvpap, têm que ser integrados nos quadros. 
não aceita os argumentos da necessidade da contenção
orçamental para recusar a criação das carreiras especiais,
correspondentes às carreiras específicas conquistadas, com
a luta, no governo ps/guterres.
a descentralização de competências que o governo ps pre-
tende concretizar, abrange também a cultura. neste senti-
do, está prevista a transferência da responsabilidade de mu-
seus e património arquitectónico para os municípios, com
os respectivos trabalhadores. o governo, só no fecho desta
edição da fp, entregou à federação o projecto de diploma

sectorial de transferência de competências da cultura, para
negociação no decorrer de outubro. a federação, confirma
a sua posição contra este processo, e defende que caso ve-
nha a concretizar-se os trabalhadores têm que ter o direito
de opção, entre permanecerem vinculados à administra-
ção central ou transitarem para a administração local.
também no decorrer do fecho da edição da revista, foi en-
tregue à federação, pelo ministro da cultura, um projeto
de diploma legal do que visa alterar a gestão dos mpmsa,
dotando-os de “mais autonomia”. na avaliação da federa-
ção relativamente a este projeto, iremos ter em conta se
não estaremos perante mais uma “jogada” para reduzir cus-
tos, pondo em causa o bom funcionamento dos serviços e
os direitos dos trabalhadores. 
outro processo que merece nossa atenção neste momen-
to, é o da automatização da venda de bilhetes e o seu efeito
para a estabilidade de emprego, o posto de trabalho e as
funções dos trabalhadores.

REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES 
CONTINUAM POR SATISFAZER

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/TRABALHADORES NÃO DOCENTES

o ps juntou-se ao psd, na assembleia da república,
para aprovar a descentralização de competências para as
autarquias locais, que representa o fim das garantias con-
stitucionais do acesso universal e em igualdade de circuns-
tâncias à Escola pública e põe em causa os direitos dos tra-
balhadores não docentes à estabilidade de emprego e a uma
carreira digna.
a federação insistiu recorrentemente com o ministério da
Educação, para que a Escola pública não fosse alvo do pro-
cesso de descentralização de competências para as autar-
quias locais porque, como se provou por experiências ante-
riores, como a do governo ps/sócrates, toda a comunidade
escolar sofreu consequências negativas – trabalhadores não
docentes, docentes, alunos, pais e os próprios municípios
subscritores dos contratos intermunicipais.
o processo em curso, de âmbito muito mais alargado, em
que todos os estabelecimentos de educação e ensino da
rede pública transitarão para a competência dos municípios,

envolverá, mais uma vez, a transição dos trabalhadores não
docentes sem garantia de ali continuarem a exercer fun-
ções, porque enquanto assistentes operacionais, as câma-
ras municipais, tanto os poderão ali manter, como colocá-
los a trabalhar noutras funções auxiliares da autarquia.
a federação defende que – sem pôr em causa a recusa à
transferência de competências – os trabalhadores não do-
centes têm direito a optar, entre a manutenção nos mapas
de pessoal do ministério da Educação e a transferência para
o município. não pode ser uma decisão unilateral do gover-
no. E no último caso, deverá ficar imperiosamente garanti-
do que o município estará impedido de mudar o trabalhador
de estabelecimento de educação e ensino.
Esta luta não acabou, na perspectiva da federação. os tra-
balhadores não docentes devem continuar a luta contra a
descentralização de competências e pela manutenção da
responsabilidade única e exclusiva da rede pública de edu-
cação e ensino no ministério da Educação.

RECUSAMOS A DESCENTRALIZAÇÃO 
DA ESCOLA PÚBLICA

o governo continua a acentuar a precariedade nos esta-
belecimentos de educação e ensino da rede pública e a ofi-
cializar como procedimento normal a celebração de contra-
tos a termo certo por tempo parcial para suprir necessida-
des permanentes, no presente ano lectivo.
Esta política tem por base a falta de trabalhadores, porque as
necessidades actuais não foram satisfeitas com a nova porta-
ria de rácios; porque o ministério da Educação se recusa a subs-
tituir trabalhadores que se encontram de baixa prolongada;
e porque, por opção política não quer aumentar o número de
trabalhadores a transferir para as autarquias locais, no pro-
cesso de “descentralização” de competências, para não incre-
mentar as suas responsabilidades orçamentais com aquelas.
o governo, com esta opção de precarização, desvaloriza o
factor trabalho na Escola pública, com o recurso a formas
precárias de emprego, transformando o que é permanente
em sazonal, com o pagamento de valores hora que repre-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/TRABALHADORES NÃO DOCENTES

sentam uma indesmentível exploração dos trabalhadores –
pouco mais de 3 euros por hora.
no presente ano lectivo, já foram celebrados mais de dois
mil contratos a tempo parcial só nas escolas com gestão
direta do mE, faltando contabilizar os procedimentos con-
cursais, anunciados na imprensa diária, para as escolas ge-
ridas pelas autarquias locais.
não concretizando a regularização de todos os vínculos pre-
cários a meio tempo ou a tempo completo, dentro e fora do
prEvpap, que correspondem a necessidades permanentes
dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública,
o governo com o recurso à perpetuação da precariedade, só
causa prejuízos à qualidade da Escola pública.
confirma-se, com este caso de precariedade que o governo
não tinha, nem tem, intenção de fazer do prEvpap, um ins-
trumento de séria regularização dos vínculos precários na
administração pública.

CONTRATOS À HORA ACENTUAM 
PRECARIEDADE NAS ESCOLAS
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//  SECTORIAIS//   

o governo minoritário do ps insiste em não aceitar a cria-
ção das carreiras especiais para os trabalhadores não do-
centes dos estabelecimentos de educação e ensino da re-
de pública, o que confirma a ideia de que os seus respon-
sáveis não estão realmente apostados em garantir uma Es-
cola pública de qualidade.
os responsáveis pelo ministério da Educação escudam-se
na solidariedade para com o governo e nos impedimentos
orçamentais impostos pelo ministério das finanças mas,
na realidade, eles são os primeiros a recusar a negociação
das propostas da federação, para que as carreiras especiais
sejam criadas, valorizando as funções e os salários dos tra-
balhadores não docentes.
deste modo, prevalecem os baixos salários de carreiras que
eram específicas até 2008, e foram conquistadas no gover-
no do ps/guterres, atendendo à especificidade e importân-
cia das funções, reconhecidas pela própria lei de bases do
sistema educativo. salários que hoje para muitos destes tra-
balhadores se situam ao nível da remuneração mínima men-
sal garantida.
Em simultâneo, o governo continua a não dotar os mapas
de pessoal  com o número de postos de trabalho que corres-

pondam às efectivas necessidades dos estabelecimentos
de educação e ensino da rede pública. isto, apesar dos inú-
meros casos de falta de pessoal denunciados publicamen-
te pelos sindicatos da federação e por pais e encarregados
de educação. deste modo, recusa-se em proceder a nova
alteração à portaria de rácios.
para a federação, a luta dos trabalhadores não docentes,
pelas carreiras especiais que abarquem assistentes opera-
cionais, administrativos e técnicos superiores, pela revisão
da nova portaria de rácios, tem de continuar, até que estas
reivindicações, entre outras, fiquem satisfeitas.

GOVERNO RECUSA CRIAR 
CARREIRAS ESPECIAIS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/TRABALHADORES NÃO DOCENTES

os trabalhadores de inspecção da asaE passaram a
contar, a partir de setembro, com um regime especial para
a sua carreira, há muito reivindicado, mas que não veio dar
resposta integral à necessidade de valorizar o seu estatuto
profissional e melhorar as condições de trabalho.
na negociação entre a fnstfps e o governo recusou acei-
tar as propostas para a definição de um regime objectivo de
horários de trabalho; de melhoria do estatuto remunera-
tório e de transição para a nova carreira; de atribuição de
suplementos remuneratórios; e de direito à antecipação da
idade de aposentação.
fruto da luta de muitos anos e da firme posição da federa-

ção, no decurso das negociações, conseguiu-se que o gover-
no aceitasse negociar o regime de trabalho ainda que com
base na  aplicação da lei quadro das inspecções; que o con-
teúdo funcional fosse melhorado; que fosse consagrada a
natureza de órgão de polícia criminal; que as normas para
o direito ao uso e porte de armas fossem melhoradas em
relação à versão inicial do projeto; que fosse consagrado o
reconhecimento da necessidade de adaptação do regime
de avaliação de desempenho à especificidade da carreira; e
que ficasse consagrada a obrigatoriedade de abertura de
procedimento concursal, no prazo de 90 dias, para a tran-
sição dos actuais inspectores adjuntos para a nova carreira.

INSPECÇÃO COM DIREITO 
A CARREIRA ESPECIAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA/ASAE
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no processo de negociação das carreiras dos registos e
do notariado, o governo apresentou um projecto de diploma
legal que, globalmente, não mereceu o acordo da federa-
ção, já que não corresponde a uma efectiva melhoria do actu-
al regime de trabalho e omite as condições para o estatuto
remuneratório, pelo que se pode considerar esta como uma
revisão de carreiras incompleta e sem valorização.
Entretanto, apesar de existirem razões mais do que sufi-
cientes para o fazer, o governo teima em não atribuir aos tra-
balhadores dos registos e do notariado, o regime de nomea-
ção, reconhecendo no entanto, no preâmbulo do projecto
de diploma existirem “especiais exigências de serviço públi-
co, designadamente de salvaguarda da segurança do co-
mércio jurídico...”
claramente, a opção do governo, a avaliar pelo conteúdo
do projecto até agora negociado, vai no sentido de rever, mas

//  SECTORIAIS//   

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/REGISTOS E NOTARIADO

não valorizar as carreiras actuais que serão fundidas numa
só, com a designação de oficial de registos.
para a base desta nova carreira transitarão todos os tra-
balhadores, independentemente das promoções e tempo
de serviço na actual carreira e da exigência funcional pre-
sente, numa solução redutora e injusta.
inaceitável, é o facto de o governo não aproveitar a revisão
das carreiras dos registos e do notariado, para integrar na
nova carreira de oficial de registos, os trabalhadores do de
-partamento de identificação civil com funções registrais,
que há dezenas de anos aguardam que justiça seja feita à
sua situação.
na perspectiva da federação, este processo de revisão das
carreiras dos registos e do notariado não pode estar encerra-
do, quando estão por negociar a valorização das carreiras, as
remunerações e as condições de acesso.

UMA REVISÃO DAS CARREIRAS 
QUE RECUSAMOS
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a ausência de resposta a problemas como a falta de pes-
soal, a não fixação de rácios de pessoal adequadas às necessi-
dades de cada estabelecimento, a ausência de dignificação
das carreiras gerais e  específicas não revistas e subsistentes
a falta de um plano articulado de formação profissional e de
condições de trabalho, exigem do governo uma outra atitude. 
Estão em causa os direitos, condições de trabalho e de vida
dos trabalhadores, a qualidade dos serviços públicos pres-
tados na área institucional do Estado, como é a da Justiça
e, em certos casos a segurança dos trabalhadores e popu-
lação em geral. 
dos serviços prisionais, passando pelos centros educativos
de menores, pelas equipas de reinserção social, pela vigilân-
cia Electrónica, até ao instituto de medicina legal, a falta
de pessoal é um problema gritante o ministério da Justiça
reconhece existir, mas não resolve. E a situação não é mais
grave, muito à custa da disponibilidade dos trabalhadores,
que sacrificam o seu tempo de descanso, efectuam trabalho

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DGRSP E IMLCF

extraordinário e não gozam as suas folgas quando deviam.
a especificidade das funções exercidas nos diversos servi-
ços impõe uma adequação das carreiras profissionais exis-
tentes a esta realidade. o governo, desde logo, recusa esta
especificidade com responsabilidade acrescida, não repondo
o vínculo de nomeação, unilateralmente retirado em 2008.
daí para diante, recusa discutir, avaliar e negociar a revisão
das múltiplas carreiras existentes (técnico superior de rein-
serção social, técnico-profissional de reinserção social dos
centros educativos e da vigilância electrónica, auxiliar técnico
de Educação, técnico de orientação Escolar e social, admi-
nistrador prisional, carreiras hospitalares prisionais e car-
reiras de medicina legal).
a federação não vai desistir de ver satisfeitas estas e outras
reivindicações e, neste sentido, vai pôr à consideração dos
trabalhadores a necessidade do recurso a novas ações de
luta, como a manifestação realizada junto ao ministério da
Justiça, no início deste ano.

IMPÕEM-SE RESPOSTAS PARA 
AS REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES

//  SECTORIAIS//   

ao fim de vários meses de greve ao trabalho extraordi-
nário e em dias de descanso semanal e feriados, os inspectores
das pescas, obrigaram o governo a reabrir as negociações
para a revisão da carreira, interrompidas em março passa-
do e a entregar, ainda que tardiamente, um projecto de diplo-
ma legal para apreciação da federação.
a primeira reunião desta segunda fase teve lugar no passa-
do dia 26 de setembro, prevendo-se que a segunda se realize
em meados de outubro.
no projecto apresentado pelo governo, desde logo, merecem
a nossa discordância, a ausência de classificação dos inspec-
tores das pescas como órgão de polícia criminal específico,
considerando os deveres funcionais; a  indefinição do regime de
horário de trabalho; a insuficiente compensação pelo traba-
lho a bordo nas acções de inspecção internacional; as regras
de transição para a nova carreira especial de inspecção; a

subsistência da carreira de inspector adjunto; e a tabela
remuneratória que representa uma desvalorização salarial
para os futuros inspectores.

A LUTA CONTINUA PELA 
VALORIZAÇÃO DA CARREIRA

MINISTÉRIO DO MAR/INSPECTORES DAS PESCAS
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//  SECTORIAIS//   

M. DO PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS/INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

a federação reuniu no início de setembro com o secre-
tário de Estado das infraestruturas, para discutir a aplica-
ção do futuro instrumento de relações colectivas de traba-
lho (act) da infraestruturas de portugal, sa (ip), aos tra-
balhadores do quadro de pessoal transitório(qpt), inte-
grados na empresa com contrato de trabalho em funções
públicas.
Esta reunião foi concretizada ao fim de muita insistência da
nossa parte e dela resultou o compromisso do secretário
de Estado em levar a aprovação governamental, uma nor-
ma legal que permita a futura aplicação do act, também
aos trabalhadores do qpt, o que actualmente não pode
acontecer.

o sEi não pôs de parte a possibilidade de a norma legal em
causa poder ser aprovada no âmbito da lei do orçamento
do Estado para 2019, como esta federação propôs na
reunião.
com a aprovação da norma legal que a federação reivindi-
ca, os trabalhadores do qpt passarão a beneficiar da aplica-
ção do act que, presentemente, está a ser negociado com
a comissão negociadora governamental. Evitava-se, deste
modo, a existência de três regimes de trabalho na ip,sa e
a definição arbitrária de condições de trabalho pelo ca da
Empresa, quer nos contratos individuais de trabalho cele-
brados, quer nos regulamentos internos que vai aprovando
e modificando sem negociação.

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DIGNAS DEVEM SER PARA TODOS

a ip anunciou um aumento de lucros de 367%, em 2017,
mas aos trabalhadores a comissão negociadora governa-
mental propôs uma actualização salarial para 2019, de
1,4%, incluindo nesta percentagem os 1,2 milhões de euros,
relativos ao subsídio de integração que está a ser pago em
2018.
a fnstfps considera que esta não é uma proposta séria e
como tal, em conjunto com as restantes estruturas sindi-
cais que compõem a comissão negociadora sindical do
acordo colectivo de trabalho da ip, decidiu recusá-la e exi-
gir que seja apresentada uma nova proposta que não signi-
fique contenção de salários, desvalorização do trabalho e
dos trabalhadores.
para haver acordo na negociação do act, é preciso que
nele fique consagrado um aumento geral da tabela salarial
e das restantes clausulas pecuniárias; que o regime de car-
reiras represente uma verdadeira valorização profissional;
que as desigualdades e assimetrias laborais existentes na
ip, sejam debeladas; e, que haja harmonização nos salários
e restantes condições de trabalho.

a ausência de uma resposta por parte do governo e do con-
selho de administração, no prazo que foi apresentado pelas
estruturas sindicais, determinou a convocação de uma no-
va jornada de luta dos trabalhadores da ip, com uma greve
de 24 horas, no dia 12 de outubro.

NOS LUCROS SÃO MILHÕES, 
NOS SALÁRIOS SÃO TOSTÕES

M. DO PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS/INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
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//  SECTORIAIS//   

MINISTÉRIO DA SAÚDE/TÉCNICOS SUPERIORES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA

a revisão da carreira de técnico de diagnóstico e tera-
pêutica resultou numa carreira de nível superior, mas só de
nome.
como desde cedo se percebeu, a vontade do governo não
era a valorização destes trabalhadores, tanto do ponto de
vista salarial, como científico, deixando a correspondência
com a realidade das funções exercidas pelos trabalhado-
res, no seu dia a dia, para depois.
a federação, no decurso das negociações com o ministério da
saúde, apresentou uma proposta que visava a valorização sa-
larial e de carreira dos agora técnicos superiores de diagnós-
tico e terapêutica, de forma a garantir que a trabalho com as
mesmas qualificações, correspondessem iguais retribuições,
assegurando um desenvolvimento profissional digno e uma

maior democracia no desempenho de tarefas de chefia.
o resultado da teimosia do governo em não aceitar as pro-
postas da federação é este: os técnicos superiores de diagnós-
tico e terapêutica continuam a ser os trabalhadores licen-
ciados mais mal pagos no ministério da saúde.
a somar a este problema, está o facto de os trabalhadores
com contrato individual de trabalho, à semelhança de ou-
tros trabalhadores da administração pública, verem apa-
gada toda a experiência profissional começando, com a inte-
gração na nova carreira, a contagem de tempo de serviço
para efeitos de progressão. 
a federação irá continuar a bater-se pela correcção destas
gritantes injustiças e a apoiar a luta dos trabalhadores por
estes objectivos.

PARA OS TSDT A LUTA CONTINUA
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//  SECTORIAIS//   

MINISTÉRIO DA SAÚDE/TRABALHADORES DO INEM

os trabalhadores do inEm prosseguem a greve ao tra-
balho extraordinário, iniciada em Junho e que se prolonga-
rá até 31 de dezembro, pela dignificação das carreiras pro-
fissionais, pelo legal e efectivo gozo das férias, pelo paga-
mento dos descansos compensatórios, pelo pagamento do
trabalho extraordinário em dívida desde 2005, pelo recru-
tamento de mais trabalhadores e por condições de traba-
lho dignas, com respeito pelas regras de saúde e seguran-
ça no trabalho.
o diploma de criação da carreira de técnico de emergência
pré-hospitalar não foi revisto para eliminar as injustiças re-

lativas criadas com a sua aplicação original. continua a exis-
tir falta de pessoal o que acarreta sobrecargas de trabalho
extraordinário. a falta de condições de trabalho, a escassez
de equipamento e a degradação das instalações permanecem.
o fardamento atribuído está degradado e desactualizado.
a federação continua a exigir que este conjunto de proble-
mas que afectam os trabalhadores do inEm sejam resolvi-
dos. o ministério da saúde e a presidência do inEm não
demonstraram, até agora, disponibilidade para os resolver,
apesar de serem bem notórias as razões da luta desenvol-
vida. 

A LUTA PROSSEGUE POR 
CONDIÇÕES DE TRABALHO DIGNAS

há muito que os trabalhadores assistentes operacionais
(das ex-carreiras dos serviços gerais da saúde) exigem uma
carreira especial que faça justiça à especificidade, impor-
tância e dignidade que as funções e os trabalhadores mere-
cem.
contudo, o governo continuar a recusar a possibilidade de
criação da carreira de técnico auxiliar de saúde, numa pos-
tura de desvalorização profissional dos milhares de traba-
lhadores que nos centros de saúde, unidades de saúde fa-
miliares e hospitais, exercem funções essenciais ao bem
estar dos utentes do sns e contribuem para o funciona-
mento do mesmo.
a recusa do governo minoritário do ps, a exemplo do que
aconteceu com o governo psd/cds, em criar a carreira, faz
com que estes trabalhadores estejam impedidos de bene-
ficiar de uma justa valorização profissional; sejam os mais
mal pagos do sns; e, estejam sujeitos a uma prolongada es-
tagnação salarial.
Entretanto, continua a registar-se uma dramática falta de
pessoal que se diagnostica em todos os serviços do sns.
faltam milhares de trabalhadores das carreiras de assis-
tente operacional e de assistente técnico. 
aos trabalhadores que presentemente trabalham nos ser-
viços do sns, são devidos milhares de horas extraordiná-

rias e de trabalho prestado em dias de descanso semanal
e feriados. E a compensação em tempo é impossível por-
que falta pessoal. são criadas falsas “bolsas de horas” que
alegadamente serão gozadas posteriormente, sabe-se lá
quando. o mais é, nunca!
tantos anos depois da sua regulamentação legal, é inadmis-
sível que ainda hoje os trabalhadores da saúde sejam obri-
gados a reclamar o pagamento do abono para falhas, por-
que manuseiam dinheiro ou valores. apesar de existir um
despacho que estabelece a atribuição do pagamento do abo-
no para falhas, os serviços continuam a não cumprir.
depois de subscrito entre a federação e o ministério da saú-
de, o acordo colectivo de trabalho para os trabalhadores
do contrato individual de trabalho dos hospitais EpE que
reduziu a duração de trabalho para as 35 horas semanais,
garantiu o mesmos dias de férias para todos, um fim-de-se-
mana de 4 em 4 semanas e, entre outros direitos, incluiu
estes trabalhadores numa carreiras constata-se que, de
forma generalizada, os conselhos de administração dos
hospitais EpE, estão a demorar na aplicação efectiva do
acordo. por isso, a federação solicitou já uma reunião ao
ministro da saúde para exigir que o act seja efectivamente
aplicado e que seja contado, para efeitos de progressão sa-
larial, todo o tempo de serviço já prestado.

A LUTA É O CAMINHO!
MINISTÉRIO DA SAÚDE/TRABALHADORES DA SAÚDE
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//  SECTORIAIS//   

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

sendo o instituto de segurança social, um dos mais ne-
cessários à população, garantindo direitos conquistados com
abril, seria de esperar uma preocupação mais profunda na
resolução dos seus problemas.
a falta de recursos humanos é o problema maior e trans-
versal a todos os serviços do iss,i.p., contudo outros há que
não podem ficar no esquecimento. na última década, o ca-
minho de redução de trabalhadores foi de tal forma intenso
que deixou serviços com menos de metade dos trabalha-
dores, para realizar as mesmas tarefas, com consequên-
cias graves, tanto para quem trabalha como para quem pre-
cisa destes para ver garantidos os seus direitos.
apesar da diminuição do número de saídas, muito está ain-
da por fazer! importa contratar mais trabalhadores e garan-
tir que este serviço público, pilar da democracia, não é exer-
cido com recurso a “externalizações” como o governo quer e

já pratica em organismos como o centro nacional de pensões.
a formalização do reconhecimento da formação académi-
ca e das tarefas desempenhadas por muitos trabalhado-
res, também é uma necessidade que importa consolidar!
não basta colocar os trabalhadores a exercer funções de
maior complexidade, é necessário consolidar as centenas
de processos de mobilidade intercarreiras em curso.
Existe agora uma proposta do governo para iniciar um pro-
cesso de revisão das carreiras de inspecção no âmbito da
segurança social. restará, quando for conhecida a propos-
ta, que esta não seja apenas mais uma operação de cos-
mética e sirva objectivamente para valorizar este trabalho.
a federação está, como sempre esteve, na linha da frente
da defesa destes trabalhadores e, consequentemente, na
defesa de um direito que não é “municipalizável” e muito
menos pode ser privatizado!

FALTA PESSOAL NO ISS
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//  SECTORIAIS//   

SECTOR SOCIAL/IPSS

a realidade dos baixos salários existente nas ipss pre-
cisa de ser alterada, sob pena de se agravarem, de ano para
ano, as condições de vida da grande maioria dos trabalha-
dores do sector, posicionados nos escalões mais baixos das
tabelas salariais contratualizadas.
pelo segundo ano consecutivo, a cnis, aproveitando a pos-
tura de capitulação perante os interesses do patronato, de
outras estruturas sindicais que assinaram, sem rebuço, acor-
dos de salários sem retroactividade a Janeiro, de percen-
tagens muito baixas, sem aumento das diuturnidades e do
abono para falhas e uma actualização de €3/dia, conseguiu
condicionar a nossa posição negocial.
neste contexto, claramente desfavorável para os trabalha-
dores, não nos foi possível prosseguir o processo de recu-
peração do poder de compra dos salários das ipss, com a
negociação de um aumento de €20,00, proposta para cada
nível remuneratório.
Em Junho passado, foi publicada no btE, a actualização

salarial relativa a 2017, resultante do acordo entre a fede-
ração e a cnis, com retroactividade a 1 de Julho desse ano
e em breve, será publicado a actualização relativa a 2018,
que vigorará a partir de 1 de Julho deste ano.
a federação, entretanto, já manifestou à cnis, a sua von-
tade de negociar os aumentos salariais relativos a 2019, de-
fendendo que os mesmos deverão ter efeitos a 1 de Janeiro
do próximo ano.
perante a posição que tem sido exposta pela cnis, de fa-
zer prevalecer uma política de baixos salários nas insti-
tuições, a fnstfps considerando que os trabalhadores
do sector têm vindo a manifestar, largamente, o seu des-
contentamento em torno dos baixos salários, só tem por
opção, a luta.
nesse sentido e tal como foi perspectivado no Encontro
nacional de trabalhadores das ipss, realizado no início
deste ano, irá ser marcada para breve, uma primeira acção
de luta, por salários dignos e por trabalho com direitos.

É PRECISO INVERTER  A PRÁTICA 
DOS BAIXOS SALÁRIOS

a união das misericórdias portuguesas apresentou à fede-
ração uma contraproposta de aumentos salariais para 2018,
de 0,4% sobre os salários em vigor, não revistos desde 2016,
com a alegação de que não têm verbas para mais. tal como
nas ipss, aqui também vinga a política dos baixos salários
e da solidariedade social à custa dos trabalhadores.
a federação, no âmbito de uma comissão negociadora com-
posta com outros sindicatos, tinha apresentado à ump,
uma proposta de aumentos em que o último nível da tabela
salarial passaria para €600, sendo que os restantes níveis
seriam aumentados na mesma proporção. mas, a resposta
da ump foram os 0,4% de aumento. 
é bom recordar que a ump e o governo celebraram um

“compromisso de cooperação para o setor social”, com um
aumento nas comparticipações financeiras de 2,1% em
2017 e de 2,2% em 2018, para cobrir despesas de acordos
de cooperação em áreas estratégicas, nas mais diversas
respostas sociais, sendo que são os trabalhadores quem
executa e garante essas funções. só que, e mais uma vez,
governo e ump deixaram de fora as obrigações para com
os trabalhadores, apesar de as despesas com os salários
dos mesmos e a sua actualização anual serem, também,
uma obrigação social.
a federação considera que as propostas de aumentos salariais
dignos devem ser reafirmadas junto da ump e que, se for
necessário, os trabalhadores serão mobilizados para a luta.

INSULTUOSA A PROPOSTA 
DE AUMENTOS SALARIAIS DA UMP

SECTOR SOCIAL/MISERICÓRDIAS
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//  INTERNACIONAL// 

a federação nacional dos sindicatos dos trabalhadores
em funções públicas e sociais foi uma, entre muitas orga-
nizações sindicais e associações cívicas que subscreveram
um documento contra os objectivos da cimeira da nato,
realizada nos dias 11 e 12 de Julho, em bruxelas e realiza-
ram, respectivamente, a 9 e 12 desse mês, em lisboa e no
porto, actos públicos sob o lema “sim à paz!não à nato!”
segundo o documento de que a fnstfps foi subscritora,
os motivos fundamentais da realização destas iniciativas,
centram-se no facto de a organização do tratado do atlân-
tico norte(nato) e os interesses que esta serve serem a
principal ameaça à paz e à segurança no mundo”. E acres-
centam que é a nato “a primeira responsável pelos es-
candalosos aumentos das despesas militares e da corrida
aos armamentos”. invocam, igualmente, a necessidade de
defender os “princípios inscritos na constituição da repú-
blica portuguesa e na carta das nações unidas, onde se con-
sagra “a solução pacífica dos conflitos internacionais, a igual-
dade entre Estados, a não ingerência, o desarmamento”.
as organizações subscritoras do documento proclamam a
dissolução da nato; o fim das guerras de agressão da
nato; o desmantelamento do sistema anti-míssil thaad
dos Eua/nato e o encerramento das bases militares em
território estrangeiro; a abolição das armas nucleares e de
outras armas de destruição massiva; o fim da corrida aos
armamentos e o desarmamento geral, simultâneo e contro-
lado; o apoio aos deslocados e refugiados, vítimas das guer-
ras que a nato promove e apoia; a assinatura e ratificação
por portugal do tratado de proibição de armas nucleares;
o cumprimento, pelas autoridades portuguesas dos princí-
pios consagrados na constituição da república e na carta
das nações unidas.

Os gastos militares no mundo, em 2017, representaram cerca de 1 700 000 000 000 de dólares – mil e sete-
centos mil milhões de dólares – representando um aumento de 1,1 por cento em relação ao ano anterior. 
Os 29 países da NATO, em conjunto, representam mais de metade das despesas militares no mundo (cerca de
900 000 000 000 dólares – novecentos mil milhões de dólares.
Segundo o Instituto Internacional de Estocolmo para Estudos da Paz, os EUA são quem mais gasta com despe-
sas militares, com cerca de 600 000 000 000 dólares – seiscentos mil milhões de dólares.
Dois terços do total das despesas militares a nível mundial são assumidas pelos EUA e restantes membros da
NATO, a que se associam alguns dos seus aliados, como a Arábia Saudita, Israel, Coreia do Sul, Colômbia e
Austrália. 

NÚMEROS DO ARMAMENTO

as organizaçõEs subscritoras 
do documEnto proclamam 

a dissolução da nato; o fim 
das guErras dE agrEssão da nato; 

o dEsmantElamEnto do sistEma 
anti-míssil thaad dos Eua/nato 

E o EncErramEnto das basEs militarEs
Em tErritório EstrangEiro; a abolição

das armas nuclEarEs E dE outras
armas dE dEstruição massiva; o fim 

da corrida aos armamEntos 
E o dEsarmamEnto gEral, simultânEo

E controlado; o apoio aos dEslocados
E rEfugiados, vítimas das guErras quE
a nato promovE E apoia; a assinatura

E ratificação por portugal 
do tratado dE proibição dE armas

nuclEarEs; o cumprimEnto, 
pElas autoridadEs portuguEsas 

dos princípios consagrados 
na constituição da rEpública 

E na carta das naçõEs unidas.

SIM À PAZ! NÃO À NATO!



O plenário de dirigentes, delegados e activistas sindicais, realizado a 25 de Setembro, 
no jardim das Francesinhas, ao lado da Assembleia da República, lançou a greve nacional 
de trabalhadores da Administração Pública, pelo aumento dos salários e pela satisfação 
das restantes reivindicações contidas na PRC para 2019, entregue ao governo. 
Na Resolução aprovada no final do plenário, os dirigentes, delegados e activistas sindicais
deixaram um marcante recado ao governo: “É necessário que se interrompa a política 
de congelamento salarial inscrita nos chamados [Plano Nacional de Reformas] e em 
particular no [Plano de Estabilidade para 2018-2022].”
E, para isso, a greve, será já a 26 de Outubro.

PLENÁRIO 
DA FRENTE COMUM
LANÇA A GREVE 
DE 26 DE OUTUBRO




