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Estão passados trinta e sete anos sobre o 25 de Abril de 1974.
Vale a pena perguntar o que resta daquela madrugada heróica dos
jovens capitães que puseram cobro a 48 anos de fascismo e dos
tempos revolucionários que se lhe seguiram, com tantos e tantos
direitos económicos e sociais alcançados?
Na memória ficou-nos a alegria que cada um viveu ao ver despon-
tar a liberdade; ao ver terminar a guerra colonial; ao ver o Povo
encher ruas e praças, clamando a Paz, o Pão, a Habitação, a Saúde,
a Educação.
Constituição democrática, Serviço Nacional de Saúde, sistema pú-
blico de Segurança Social, liberdade de associação sindical e direi-
to à contratação colectiva, Reforma Agrária e muito mais, fizeram
de Portugal um país novo, diferente e melhor para os trabalhado-
res e o povo em geral. Foram anos que não esqueceremos.
Agora, trinta e cinco anos depois, regressam a tristeza, a fome, a
miséria, o desemprego, os baixos salários. Tudo isto e muito mais
voltou, em nome de sucesivas crises nunca ultrapassadas, em que
os responsáveis são sempre os mesmos, têm nome e alternam
no poder.
E tal como foi prolongada a luta atè à alvorada de Abril, também
longa e persistente tem sido esta outra luta já de trinta e cinco
anos, para defender direitos consagrados, paulatinamente viola-
dos e destruídos.
Uma luta que não pode parar e deve continuar, porque uma nova
madrugada de Abril há-de chegar.

ABRIL...

ANOS DEPOIS
37
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DE QUEM É A CULPA?
›› De quem é a culpa por o país estar perto da bancarrota?
De quem é a culpa do FMI cá estar outra vez?
De quem á a culpa do aumento acelerado do desemprego?
De quem é a culpa da Admninistração Pública, nos últimos 6 anos, ter perdido todas
as conquistas laborais dos últimos 37 anos?
As opções económicas e políticas deste Governo são certamente a razão da destruição
das contas públicas e do aumento do endividamento do país. Destacamos as seguintes:
› O apoio descarado à banca e a falta de investimento no aparelho produtivo, nomea-
damente na Indústria e na Agricultura;
› O incremento de parcerias público-privadas, entidades públicas empresariais e socie-
dades anónimas, ou seja, da gestão privada dos hospitais, auto-estradas, etc, isto é, a
privatização dos serviços rentáveis da Administração Pública;
› A crescente contratação de empresas privadas;
› As mordomias e as alcavalas dentro da Administração Pública;
› A não sujeição aos devidos impostos dos lucros escandalosos dos Bancos e de em-
presas públicas monopolistas e os chorudos vencimentos dos gestores públicos.
Estes são exemplos de opções que levaram à ruína do País.
O 1ºMinistro veio dizer aos portugueses, mentindo como é habitual, que nem pensar em recor-
rer ao FMI; no dia seguinte, veio a mentira à tona de água e, mais uma vez, cá está o FMI.
A negociação do resgate ou empréstimo que está a ser feito tem como primeiro pres-
suposto a aplicação do PEC IV, os despedimentos na Administração Pública e o aumen-
to dos impostos – quem sabe o que eles estão mais a tramar para retirar direitos aos
trabalhadores e às populações.
Esta situação vai agravar ainda mais o desemprego, que cresceu de forma brutal nes-
tes últimos anos e que se situa hoje acima dos 800 mil.
A culpa de tudo isto não é dos trabalhadores, que ficaram sem o vínculo público de
nomeação e com um contrato de trabalho que fragiliza todos os seus direitos laborais
e pela primeira vez, prevê os despedimentos colectivos; que tiveram redução nos sa-
lários, por via do congelamento para todos, acrescido de cortes para muitos milhares
e redução no valor das pensões, bem como, uma avaliação de desempenho para im-
pedir mudanças de posição remuneratória e premiar amigos. Também os descontos
para a CGA e ADSE foram aumentados. Tudo isto, são peças de uma escalada anti-la-
boral que este governo iniciou há seis anos e pretende prosseguir.
No dia 5 de Junho vamos a votos. Não podemos ficar em casa! Temos de REIVINDI-
CAR, EXIGIR E LUTAR pela reposição de tudo o que nos roubaram.
Reivindicar uma Administração Pública que preste serviços públicos de qualidade, que
não sirva para a negociata e o compadrio e para reduzir as prestações sociais.
Temos de exigir aumentos salariais e de pensões, o descongelamento das admis-
sões e carreiras profissionais dignas para todos.
Temos de lutar pela mudança.
Temos de lutar pela liberdade e democracia.
Temos de lutar pela soberania nacional.
Temos de lutar por políticas que dignifiquem os trabalhadores, respeitando os seus
direitos, tendo como objectivo uma sociedade mais justa, fraterna e solidária.
A luta é o caminho!

A NEGOCIAÇÃO DO 
RESGATE OU EMPRÉSTIMO

QUE ESTÁ A SER FEITO TEM
COMO PRIMEIRO 

PRESSUPOSTO 
A APLICAÇÃO DO PEC IV,

OS DESPEDIMENTOS NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

E O AUMENTO DOS 
IMPOSTOS – QUEM SABE 
O QUE ELES ESTÃO MAIS 

A TRAMAR PARA RETIRAR
DIREITOS AOS 

TRABALHADORES 
E ÀS POPULAÇÕES.

›› ANA AVOILA

NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!



›› O Primeiro-ministro José Sócrates pe-
diu a demissão ao Presidente da Repú-
blica Cavaco Silva. Depois de anunciar a
chantagem sobre a Assembleia da Re-
pública, os deputados de todas as ban-
cadas parlamentares, com a excepção
do PS, chumbaram o PEC IV. Caíram assim
todas as propostas que prometiam afun-

dar ainda mais o País, castigar os traba-
lhadores e as populações e beneficiar o
poder económico e financeiro.
Uns por estarem de acordo com a luta
dos trabalhadores e outros – como o PSD
– porque apesar de sempre terem apoia-
do os sucessivos PEC não quererem per-
der os votos dos descontentes com a ac-

tual situação económica, acabaram por
deixar cair o Governo PS. A queda do Exe-
cutivo de José Sócrates e a derrota do PEC
IV foi uma vitória dos que de forma per-
sistente lutaram contra as políticas de
direita.
Na primeira linha, esteve a FNSFP que re-
jeitou desde o primeiro momento os pos-
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NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!



tulados de quem defendia mais sacrífi-
cios para quem trabalha e benefícios para
a minoria que vive do suor de outros. A
contestação levada a cabo por esta es-
trutura foi importante para desmascarar
as intenções dos Governos PS e para re-
sistir à ofensiva contra os direitos dos tra-
balhadores e das populações.

FMI ROUBA OS POBRES 
PARA DAR AOS RICOS
A decisão do Governo PS, com o apoio
do PSD e CDS, de pedir o resgate finan-
ceiro à União Europeia e ao FMI repre-
senta um atentado à soberania nacional
e a submissão às orientações das potên-
cias europeias. Uma semana depois de
muitas pressões dos principais banquei-
ros portugueses, das agências de nota-
ção financeira, da União Europeia e da
Chanceler alemã Angela Merkel, José Só-
crates ajoelhou-se perante a pior solu-
ção para os trabalhadores portugueses.
Portugal é agora um moribundo à espe-
ra que os abutres destruam o que falta.
Depois de três décadas de PS, PSD e
CDS, a receita do FMI e da União Euro-
peia para o nosso país é o ataque aos di-
reitos dos trabalhadores, a destruição do
papel social do Estado, a privatização da
saúde, educação, segurança social, trans-
portes, Caixa Geral de Depósitos, etc.
PS, PSD e CDS, com o apoio do Presiden-
te da República, preparam-se para apoiar
um pacote de medidas ainda piores que
as do PEC IV antes das eleições. Tal deci-
são seria um golpe anti-democrático à
revelia das instituições, uma vez que não
há Assembleia da República e o Governo
é de gestão. É certo que para estes parti-
dos o processo eleitoral é apenas um ver-

niz que decora as intenções de manter o
domínio político e económico da minoria
que detém as grandes empresas e os
principais bancos.
Só a pronta resposta dos trabalhadores e
das populações poderá fazer frente ao res-
gate financeiro. Ceder aos interesses do
FMI e da UE é hipotecar o futuro do nosso
país. Querem fazer-nos pagar a crise que
eles próprios criaram. Cabe também aos
trabalhadores da Administração Pública
cerrar fileiras e rejeitar estas soluções.

6 DE MAIO: GREVE 
DOS TRABALHADORES 
DA FUNÇÃO PÚBLICA
Para já, a FNSFP decidiu convocar uma gre-
ve para o dia 6 de Maio. Com a exigên-
cia de uma mudança política que garan-
ta a defesa dos serviços públicos e dos tra-
balhadores deste sector, a resposta nesse
dia deve ser contundente. Na perspecti-
va da Federação, os partidos do bloco cen-
tral (PS e PSD) preparam-se para dar con-
tinuidade à destruição da Administração
Pública e à imposição de mais sacrifícios
aos trabalhadores, a avaliar por aquilo que
é o conteúdo do PEC IV, proposto pelo PS,
ou pelo que representam as propostas
do PSD, de redução da intervenção e di-
mensão do Estado, a que se somarão as
medidas associadas à “ajuda” da União
Europeia e do FMI.

É tempo de dizer aos partidos e políticos
responsáveis pelo desgoverno do País
que os trabalhadores da Administração
Pública não querem mais políticas de di-
reita e vamos afirmá-lo neste período pré-
eleitoral. Depois da greve geral de 24 de
Novembro, em que os funcionários pú-
blicos participaram massivamente, e da
grande manifestação de 19 de Março,
chegou a hora de reforçar a luta por ser-
viços públicos de qualidade, contra a pre-
cariedade, contra a mobilidade e os des-
pedimentos, por carreiras dignas, contra
o congelamento salarial e o aumento de
impostos, pela revogação do SIADAP.

5 DE JUNHO, 
VAMOS VOTAR NA MUDANÇA!
As eleições legislativas que se vão reali-
zar a 5 de Junho serão uma boa oportuni-
dade para que os trabalhadores rejeitem
as políticas de direita protagonizadas pelo
PS, PSD e CDS. Mais do que abster-se, os
funcionários públicos, os trabalhadores em
geral e as populações têm o poder de
votar noutro rumo para o País. Os parti-
dos que representam os interesses dos
grupos económicos e financeiros, os inte-
resses do FMI e da UE, devem pagar por
todos os ataques aos direitos dos traba-
lhadores e da população.
A forma de castigar quem sempre este-
ve ao lado dos mais ricos contra quem
trabalha é votar nas forças que ao longo
de mais de três décadas lutou ao lado dos
trabalhadores. Perante o futuro sombrio
que PS, PSD e CDS oferecem, o dia 5 de
Junho deve ser encarado como mais
uma jornada de luta em que, desta vez,
é o voto a arma de protesto por uma vi-
da melhor.
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PORTUGAL É AGORA 
UM MORIBUNDO À ESPERA 

QUE OS ABUTRES DESTRUAM 
O QUE FALTA. 

NÃO AOS DESPEDIMENTOS!
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O Governo subestimou a luta dos trabalhadores, desvalorizou a
contestação e a indignação do povo em geral e acabou por so-
frer as consequências traduzidas na recusa do PEC IV e na con-
vocação de novas eleições. O tempo já se encarregou de com-
provar que estes PECs não resolvem os problemas do País, agra-
vam-nos. A austeridade leva à recessão da economia, ao au-
mento do desemprego e das desigualdades, à perda de sobe-
rania do país. Esta é uma política de desastre nacional. Neste
contexto, era inevitável o chumbo do PEC IV.

Que te pareceu o papel do PSD neste processo?
É evidente que a direita apoiou as medidas do Governo e, em
alguns casos, não só apoiou como incentivou os ataques aos
direitos dos trabalhadores, às funções sociais do Estado e aos
serviços públicos. Reclamando tudo para conseguir muito. Por
isso viabilizou os Orçamentos de Estado e a panóplia de medi-
das direccionadas para pôr os mesmos de sempre a pagar a
factura de uma política que nunca deixou de privilegiar os gru-
pos económicos e financeiros.

Medidas que são apoiadas pela União Europeia e pelo
FMI. Aliás, todos os que não as apoiam são acusados pelo
PS de não defender os interesses de Portugal.
Uma posição patriótica era defender os interesses nacionais e
os interesses do nosso povo, coisa que o Governo PS, liderado

Como vês a demissão do Governo?
A recusa do PEC4 pela Assembleia da República não é obra do
acaso. É também fruto da luta incessante dos trabalhadores con-
tra o conjunto dos Planos de Estabilidade e Crescimento (PEC)
que o Governo aprovou, sempre com o apoio do PSD, e que teve
como destinatários os trabalhadores em geral e os da Adminis-
tração Pública, em particular.

MAIS E MELHOR EMPREGO
AUMENTO DOS SALÁRIOS 
E PENSÕES

//  ENTREVISTA//  

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!

ARMÉNIO CARLOS
COMISSÃO EXECUTIVA DA CGTP-IN

PARA A CGTP-IN, OUTRA ACTUAÇÃO QUESTIONÁVEL 
É A DO BANCO CENTRAL EUROPEU (BCE). COMO PODE
EMPRESTAR O DINHEIRO A UM POR CENTO AOS 
BANCOS PRIVADOS PARA QUE ELES VENHAM DEPOIS
EMPRESTAR AOS ESTADOS COBRANDO SETE, OITO OU
NOVE POR CENTO DOS JUROS? PORQUE NÃO HÁ-DE 
O BCE EMPRESTAR DIRECTAMENTE AOS ESTADOS? NA
PRÁTICA, O BCE ESTÁ A FAVORECER A ESPECULAÇÃO
FINANCEIRA. ESTA NÃO É UMA EUROPA SOLIDÁRIA.



.07

‹‹
Revista da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública

dades dos trabalhadores e das populações e prolongar o perío-
do definido para a redução do défice? A faze-lo isso permitiria
assegurar o investimento público para dinamizar a economia,
criar mais e melhor emprego, aumentar os salários e as pensões,
e priorizar a aposta na dinamização do sector produtivo para
criar riqueza, reduzir as importações e o endividamento exter-
no. É preciso defender os interesses nacionais exigindo a rene-
gociação da divida, dos prazos e das taxas de juro.
Para a CGTP-IN, outra actuação questionável é a do Banco Cen-
tral Europeu (BCE). Como pode emprestar o dinheiro a um por
cento aos bancos privados para que eles venham depois em-
prestar aos Estados cobrando sete, oito ou nove por cento dos
juros? Porque não há-de o BCE emprestar directamente aos Es-
tados? Na prática, o BCE está a favorecer a especulação finan-
ceira. Esta não é uma Europa solidária. É uma Europa do capital
que está a desenvolver um profundo ataque ao modelo social
europeu, assumindo a vanguarda das políticas neoliberais con-
tra os direitos dos trabalhadores e dos povos.

Qual a importância da luta na actual situação política e
económica?
Se até agora foi importante, face à actual situação económica
e social será determinante. 
Não aceitamos inevitabilidades e recusamo-nos a baixar os bra-
ços perante políticas que põem em causa os direitos dos tra-
balhadores e das suas famílias e o futuro do país.
Por isso, vamos fazer do 1º de Maio deste ano um momento
alto da luta contra as injustiças, pela mudança de políticas.
E intervir activamente para que nas eleições de 5 de Junho, os
trabalhadores e a população em geral, com o seu voto, dêem sen-
tido ao descontentamento e indignação evidenciada nas inúme-
ras lutas e manifestações realizadas contra a política de direita.
Ao contrário do que alguns nos querem fazer crer, estas elei-
ções não podem ser utilizadas para legitimar as políticas da UE
e do FMI e escolher os partidos que se disponibilizam a impor
mais sacrifícios a quem trabalha. Está nas nossas mãos comba-
ter estes objectivos associando o voto à luta, por um novo ru-
mo e uma nova política que coloque os trabalhadores e as suas
famílias no centro das prioridades das políticas económicas.

por José Sócrates, não fez. Pelo contrário, subordinou-se a todas
as orientações da União Europeia e de Angela Merkel, Chance-
ler da Alemanha. Agachou-se perante a especulação e a chan-
tagem dos chamados mercados financeiros, os mesmos que
promoveram a crise e que agora querem fazer de Portugal uma
colónia da UE.
Quando a UE e o FMI afirmam que é necessário flexibilizar ain-
da mais a legislação laboral é caso para dizer que mesmo que
se liberalizasse completamente as leis laborais ou que se re-
visse a Constituição e se acabasse com a proibição do despedi-
mento sem justa causa, não demoraria o dia em que estariam
de novo a reclamar uma maior flexibilidade do mercado de tra-
balho. Estamos perante um embuste que importa denunciar e
combater com toda a nossa firmeza e determinação.
É oportuno relembrar que foram esses os argumentos que usa-
ram para aprovar o Código do Trabalho e a revisão da legislação
laboral na Administração Pública. O balanço que hoje já pode-
mos fazer fala por si: 1,2 milhões de trabalhadores em situação
de precariedade, com contratos a prazo, trabalho temporário ou
falsos recibos verdes, 768 mil trabalhadores desempregados
com cerca de 60 por cento sem receber subsídio de desem-
prego, 1,5 milhões de trabalhadores com um salário inferior a
600 euros. Os trabalhadores e pensionistas da Administração
Pública perderam uma parte significativa do seu poder de com-
pra e os seus direitos foram violentamente atacados. Esta é a
política que nos coloca no pódio da Europa no que diz respeito
à desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos.

Há alternativas?
Claro que existem.
Em 2009, a UE assumiu que era necessário apoiar o sector fi-
nanceiro. Heresia das heresias, quem é que diria há cinco anos
que na UE seria possível nacional bancos? Aqui, como em ou-
tros países, nacionalizaram-se bancos privados e os respectivos
prejuízos para preparar as condições para oferecer mais tarde
os lucros à iniciativa privada. Neste contexto e num momento
em que é necessário responder aos inúmeros problemas so-
ciais com que somos confrontados porque razão não se há-de
encaminhar a economia no sentido de responder às necessi-

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!
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NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!

GOVERNO MANTÉM 
OBSTÁCULOS À CONTRATAÇÃO

//  CONTRATAÇÃO COLECTIVA//  

gociar, por parte do Governo, é pratica-
mente inexistente e as negociações nunca
começam sem que se tenha que recorrer
primeiro à conciliação. Não há dúvidas de
que o trabalho da FNSFP tem sido funda-
mental para garantir os direitos dos tra-
balhadores da Administração Pública.

PONTO DA SITUAÇÃO 
DOS DIVERSOS ACEEP:
Direcção Geral de Infra-estruturas 
e Equipamentos do Ministério 
da Administração Interna
Depois de um processo atribulado, em
que o Ministério das Finanças demorou
quase um ano a assinar o acordo, o ACEEP
foi publicado no final do ano passado.

Instituto Nacional 
de Emergência Médica
Depois da queda da Direcção do INEM, o
acordo que se havia alcançado ficou sus-

penso. Entretanto, a nova Direcção reu-
niu duas vezes com a FNSFP e chegou-
se a acordo. O texto final aguarda, agora,
que o INEM o submeta às assinaturas dos
Secretários de Estado para depois ser as-
sinado pelo INEM e pela Federação e pos-
teriormente publicado.

Instituto de Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade
Finalmente, no passado dia 13 de Abril, o
ICNB fez chegar à Federação a sua contra-
proposta de ACEEP. Recorde-se que foi já
há três meses que a Federação entregou
a sua proposta de Acordo para negocia-
ção, concedendo então os 15 dias de pra-
zo pedidos pelo representante do ICNB para
resposta, que não foram cumpridos. Na reu-
nião de conciliação, o ICNB veio, novamen-
te, sem contra-proposta, pedir mais tempo.
Depois de muita pressão, comprometeu-
se a apresentar uma contra-proposta a 15

›› Em Novembro, a revista FP denuncia-
va os obstáculos levantados pelo Gover-
no à Contratação Colectiva. Para além de
todos os problemas que sobressaem de
uma legislação que não serve os interes-
ses dos trabalhadores da Administração
Pública, destacava-se também que o Exe-
cutivo liderado pelo Primeiro-ministro
José Sócrates  contava com os sindicatos
da UGT para retirar direitos aos funcioná-
rios públicos. Foi assim com a introdução
da adaptabilidade, promovendo a redu-
ção dos custos do trabalho e a explora-
ção, através da flexibilização dos horários.
Cinco meses depois, a situação em torno
da Contratação Colectiva mantém-se. A
maioria dos acordos aprovados foram-no
devido à acção da FNSFP. Pese algumas
excepções, as negociações exigem gran-
de empenho e pressão por parte dos di-
rigentes sindicais junto das entidades e or-
ganismos responsáveis. A vontade de ne-
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NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!

conciliação e existe agora o compromis-
so da sua entrega até 15 de Abril.

Direcção Geral de Veterinária
O ACEEP foi acordado e já foi assinado por
todas as partes, estando-se a aguardar a
sua publicação em Diário da República.

ACEEP'S ENTREGUES E QUE AGUARDAM
CONTRAPROPOSTA:
› Serviços Sociais da Administração Pública
› Secretaria Geral do Ministério da Justiça
› Universidade Aberta

ACEEP'S EM PREPARAÇÃO:
› Direcção Geral de Reinserção Social
› Instituto dos Registos e do Notariado
› Procuradoria Geral da Republica
› Direcção Geral da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural

ACEEP PUBLICADOS E EM VIGOR:
(ver Quadro I)
CONTRATAÇÃO DAS IPSS 
E MISERICÓRDIAS
Foi acordada a revisão do Contrato Colec-
tivo de Trabalho com a CNIS com a adap-
tação das orientações da Comissão Pari-
tária. Os últimos quatro níveis remunera-
tórios foram actualizados, uma vez que ti-
nham sido ultrapassados pelo Salário Mí-
nimo Nacional. Há também novas carrei-
ras inscritas e outras que foram extintas. Nes-
te momento, aguarda-se que seja publicado.
A FNSFP está a negociar o Acordo Colecti-
vo de Trabalho com a União das Misericór-
dias. Neste momento, procede-se à revi-
são do clausulado e pretende-se chegar a
acordo até ao Verão. A FNSFP pretende que
este Acordo Colectivo de trabalho se possa
aplicar a todas as Misericórdias do País.

de Abril. Esta é uma atitude inconcebível,
uma vez que se está a aplicar um regula-
mento interno que discrimina os associa-
dos da FNSFP através do regime de horário.

Instituto do Desporto de Portugal
Foi enviada, em Fevereiro, uma propos-
ta. Tinham 30 dias para responder e a
FNSFP já requereu a conciliação exigindo
uma contra-proposta. Na primeira reu-
nião de conciliação, o IDP pediu mais tem-
po para preparar a contra proposta, a qual
ficou de entregar até dia 21 de Abril.

Instituto da Construção 
e do Imobiliário
Em Janeiro, a FNSFP enviou a proposta e
já pediu a conciliação. Contudo, o ICI pe-
diu para fazer chegar a proposta a 21 de
Março, o que não fizeram. Foi pedida a

CONTRATO SERVIÇO PUBLICAÇÃO DR, 2ª SÉRIE –  J3
ACT n.º 1/2010 Instituto Gestão Financeira Segurança Social N.º 85, 3/5/2010, pág. 23123 a 23125
ACT n.º 2/2010 Instituto Geográfico Portugês N.º 106, 1/6/2010, pág 30468 a 30470
ACT n.º 4/2010 Casa Pia de Lisboa n.º 131, 8/7/2010, pág. 37134 a 37136
ACT n.º 5/2010 Secretaria Geral Ministério Trabalho e Solidariedade Social n.º 141, 22/7/2010, pág. 39716 a 39718
ACT n.º 8/2010 Administração Central do Sistema de Saúde n.º 178, 13/9/2010, pág. 46977 a 46979
ACT nº 9/2010 Agência Portuguesa do Ambiente nº 204, 20/10/2010, pág.52075 a 52077
ACT nº 10/2010 Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge nº 242, 16/12/2010, pág 61160 a 61162
ACT nº 11/2010 Direcção Geral do Tribunal de Contas nº 243, 17/12/2010, pág. 61456 a 61459
ACT nº 12/2010 Direcção Geral Infraestruturas e Equipamentos do MAI nº 243,17/12/2010, pág. 61459 a 61461
ACT nº 1/2011 Instituto de Apoio da Desenvolvimento (MNE) nº 15, 21/01/2011, pág. 4607 a 4609

QUADRO I
ACEEP'S COM A FEDERAÇÃO OU COM SINDICATOS SEUS FILIADOS JÁ PUBLICADOS
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//  OPINIÃO//  

O ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2011, 
O MALEFÍCIO DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA
E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA (CRP)

›› Em 2010, como todos sabiam e era anunciado pelo Governo,
as notícias sobre o Orçamento do Estado para 2011 (OE-2011)
não auguravam nada de favorável para o nosso País. E com os
antecedentes, nesse ano, dos 3 PECs, sob pressão internacional,
ninguém esperava que o OE-2011 fosse uma boa lei orçamental.
E este horizonte negativo confirmou-se com a publicação da Lei
nº55-A/2010, de 31 de Dezembro, que aprovou aquele Orça-
mento do Estado, um verdadeiro Código com 187 artigos, algo
inédito entre nós com a lei orçamental, e, além do mais, de di-

fícil leitura para os não juristas. Horizonte esse já agravado em
2011 com o recente alerta do Governo para um quarto PEC,
ainda mais penoso para os trabalhadores.
Uma qualquer lei do Orçamento do Estado tem como funções
essenciais a relacionação das receitas com as despesas, a fixa-
ção destas enquanto provisão dos gastos para os serviços, que
estes não poderão ultrapassar, e a fixação do plano financeiro,
devendo obedecer, na sua organização, às regras clássicas da
unidade, especificação, universalidade e não consignação. To-
davia, há uns anos a esta parte, o legislador do Orçamento, que
é Assembleia da República, entrou em derrapagem e, embora
querendo respeitar aquele quadro de funções e de regras, abu-
sou da liberdade de conformação legislativa, passando a incluir
na Lei do Orçamento outro tipo de medidas que nada têm a
ver com uma disciplina orçamental, como sejam, por exemplo,
no OE-2011 algumas disposições aplicáveis a trabalhadores em
funções públicas, alterando normas da Lei nº12-A/2008, de 27
de Fevereiro, e da Lei nº66-B/2007, de 28 de Dezembro (o re-
gime de vinculação, de carreiras e de remunerações e ainda o
regime de avaliação dos desempenhos). São as medidas que
os franceses apelidam de “cavaliers budgétaires”, como é tam-
bém o caso da proibição de valorizações remuneratórias ou da
determinação do posicionamento remuneratório.
Mas não é isto, pese, embora, o abuso do legislador, que é pre-
ocupante no OE-2011, antes são as medidas concretizadoras das
remunerações/retribuições dos trabalhadores do sector público,
no segmento particular do abaixamento/redução delas, o que
consta de um capítulo autónomo, com destaque para os arts.
19º, 22º e 23º, alargando-se aos magistrados (arts. 20º e 21º,
com alteração das respectivas leis estatutárias).
E mais: um efeito redutor das pensões/reformas, a par do seu
congelamento, acrescendo a sujeição a uma contribuição extraor-
dinária de solidariedade de 10% para as pensões superiores a
5.000 Euros (arts.68º, nº2 e 162º).
Esta afectação negativa directa imposta por tais normas do OE-
2011 – outras, aliás,poderiam ser convocadas, mas alongariam

QUANTO ÀS PENSÕES, AS MEDIDAS 
CONSTANTES DO OE-2011, SEJA 
A REDUÇÃO, SEJA A IMPOSIÇÃO 

DE UMA CONTRIBUIÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE SOLIDARIEDADE, 
AFECTAM O MODELO DE SEGURANÇA

SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE
DEFINIDO E OS DIREITOS 

DOS APOSENTADOS/REFORMADOS.

HÁ UNS ANOS A ESTA PARTE, O LEGISLADOR DO ORÇAMENTO, QUE É ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, ENTROU 
EM DERRAPAGEM E, EMBORA QUERENDO RESPEITAR AQUELE QUADRO DE FUNÇÕES E DE REGRAS, ABUSOU 
DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PASSANDO A INCLUIR NA LEI DO ORÇAMENTO OUTRO TIPO 
DE MEDIDAS QUE NADA TÊM A VER COM UMA DISCIPLINA ORÇAMENTAL, COMO SEJAM, POR EXEMPLO, 
NO OE-2011 ALGUMAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS A TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS, ALTERANDO NORMAS
DA LEI Nº12-A/2008, DE 27 DE FEVEREIRO, E DA LEI Nº66-B/2007, DE 28 DE DEZEMBRO.

GUILHERME DA FONSECA
JUÍZ CONSELHEIRO
JUBILADO DO TC E STJ

NÃO AOS DESPEDIMENTOS!
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demais este escrito-e a afectação indirecta resultante do au-
mento da carga fiscal, especialmente, aquela que se relaciona
com os impostos pessoais, matéria que é sempre do agrado do
legislador orçamental, implicam forçosamente uma redução dos
rendimentos dos trabalhadores do sector público para o ano de
2011. No fundo, de fora (por enquanto!) ficam apenas os ren-
dimentos exíguos, com o significado de isenção do mínimo de
subsistência.
Portanto, um verdadeiro esbulho, pois nem sequer há, no míni-
mo, a previsibilidade de uma qualquer salvaguarda, com a nota
maléfica de medidas que cativam na origem os descontos so-
bre as remunerações/retribuições e sobre as pensões/refor-
mas (o Estado arrecada na origem as receitas a que preside
predominantemente o princípio da conveniência, seja qual for
a justificação a que preside essa conveniência).
Este quadro ”desgraçado” de contenção/abaixamento do nível
económico dos trabalhadores do sector público, no activo ou na
aposentação/reforma, que são sempre os primeiros de entre
os trabalhadores a ser atingidos pelas soluções orçamentais,
não pode deixar de ser questionado no plano da sua conformi-
dade com a CRP, para saber se estão ou não a ser violados prin-
cípios/normas que a CRP manda respeitar.
Ora,e a começar, facilmente se detecta no OE-2011 uma incons-
titucionalidade formal, por vício no procedimento legislativo
que se iniciou na Assembleia da República com a proposta de
lei orçamental apresentada pelo Governo, na medida em que,
submetida pela Assembleia aquela proposta à apreciação pú-
blica, num determinado período, ela foi logo discutida e apro-
vada pelo plenário na generalidade, antes de se esgotar aque-
le período, e sem que as associações pudessem ser ouvidas.
E este vício de falta de audição que a lei prescreve e a CRP pre-
vê inquina o OE-2011, em tudo que respeita aos trabalhadores
do sector público.
Depois, no plano da inconstitucionalidade material, são várias
vertentes que podem ser ponderadas e todas elas apontando
para uma inconstitucionalidade das normas do OE-2011, atrás
identificadas, e que se reportam àqueles trabalhadores.
Assim, pode apontar-se a violação dos princípios da igualdade
e da proporcionalidade, decorrentes dos arts.13º e 18º, nº2, da
CRP, aos quais, aliás, está submetida a Administração Pública
(artº266º, da CRP, e artº5º, do Código do Procedimento Admi-
nistrativo).
É que, as soluções orçamentais em causa, degradando, e de que
maneira, as situações jurídicas subjectivas dos trabalhadores do
sector público, de cariz económico, estão desprovidas de funda-
mento razoável ou de justificação racional, sendo arbitrárias e
discriminatórias em relação aos demais trabalhadores, que não
tendo vínculo laboral com uma entidade pública, são excluídos
de tais soluções.
Além de que o legislador não fez uma ponderação entre meios
lesivos mais graves e mais intensos e soluções menos gravo-
sas, quando se sabe que o recurso àqueles meios só deve ser
desencadeado se se mostrarem esgotadas ou ineficazes as so-
luções menos gravosas (é o que impõe o respeito pelo princí-

pio da proporcionalidade, enquanto proibição do excesso).
Depois,e sem questionar aqui se as remunerações/retribuições
dos trabalhadores do sector público são ou não intangíveis ou
irretratáveis, pois a CRP não o diz, diferentemente do que se
passa no sector privado, face ao Código do Trabalho, pode ain-
da detectar-se a violação de uma directriz constitucional que
modela a elaboração e a organização do Orçamento e está
expressa nos arts.105º,106º e 107º, da CRP. E, em especial, a
vinculação específica do respeito pelas “obrigações decorren-
tes de lei ou de contrato” (artº105º,nº2), com o significado de
que o Orçamento, para cumprir tais obrigações, tem de pressu-
por todas as leis e contratos prexistentes, devendo-lhes obe-
diência.
Ora, o OE-2011 desrespeita frontalmente aquela norma consti-
tucional, pois tem inscritas medidas que se traduzem numa
ablação/expropriação das remunerações/retribuições e das
pensões dos trabalhadores do sector público (elas, à face da lei
ou do contrato prexistente, não podiam ser negativamente afec-
tadas, mas foram).
Por último, e especificamente quanto às pensões, as medidas
constantes do OE-2011, seja a redução, seja a imposição de uma
contribuição extraordinária de solidariedade, afectam o mode-
lo de segurança social constitucionalmente definido e os direi-
tos dos aposentados/reformados.
Com efeito, dos arts. 63º, nºs.1 e 3, e 72º, nºs. 1 e 2 da CRP,
extrai-se um direito à segurança social, num quadro de um sis-
tema social que protege os cidadãos na velhice, na doença,
invalidez e viuvez, consagrando-se ainda o direito das pessoas
idosas à segurança económica, para ser respeitada a sua auto-
nomia pessoal. É, portanto, o bem-estar social e económico e
a qualidade de vida dos aposentados/reformados que são in-
fringidos pelas medidas orçamentais.
Numa nota final, e desfiando a mealha dos malefícios inscritos
no OE-2011, temos de convir que o ano de 2011 será mau de-
mais para nos aguentarmos na vida quotidiana pelo que a luta
contínua e intensa tem de ser a resposta dos trabalhadores do
sector público e dos aposentados/reformados.

ESTA AFECTAÇÃO NEGATIVA DIRECTA
IMPOSTA POR TAIS NORMAS 
DO OE-2011– OUTRAS, ALIÁS,
PODERIAM SER CONVOCADAS, MAS
ALONGARIAM DEMAIS ESTE ESCRITO 
– E A AFECTAÇÃO INDIRECTA 
RESULTANTE DO AUMENTO DA CARGA
FISCAL, ESPECIALMENTE, AQUELA 
QUE SE RELACIONA COM OS IMPOSTOS
PESSOAIS.

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!
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//  INTERNACIONAL//  

FEDERAÇÃO 
NO CONGRESSO
SINDICAL
MUNDIAL

›› Uma delegação da nossa Federação, composta pelos cama-
radas Ana Avoila, Artur Sequeira e José Manuel Dias, membros
da Direcção Nacional, participou no 16º Congresso da Federação
Sindical Mundial(FSM)que se realizou em Atenas, entre 6 e 10
de Abril passados.
A delegação da Federação integrou a representação da CGTP-IN,
composta por 17 dirigentes de várias organizações sindicais de
Portugal. 
Perante os mais de 800 delegados presentes, provenientes de
105 países, George Mavrikos, Secretário-Geral da FSM, salientou
no discurso de inauguração deste congresso que o mesmo “ti-
nha lugar num momento crítico”, caracterizado basicamente por
dois aspectos: por um lado, a profunda crise económica do sis-
tema capitalista e o crescente ataque aos direitos dos trabalha-
dores; por outro, “a crescente agressividade do imperialismo
com meios militares e injerências”.
Mas salientou, igualmente, que os trabalhadores, no plano mun-
dial têm dado uma firme resposta, com a concretização de inú-
meras e variadas lutas, destacando as que foram até agora con-
cretizadas em vários países da América Latina e Central, da Ásia,
de África e da Europa, referindo-se especifi-
camente a Portugal e à Grécia.
No decurso dos trabalhos do Congresso, em
nome da delegação portuguesa, interveio Gra-
ciete Cruz, da Comissão Executiva da CGTP-IN
que transmitiu aos delegados e convidados,
as preocupações dos trabalhadores e do
Povo Português em geral perante, a ofensiva
que o grande patronato e o governo têm le-
vado a cabo contra os seus direitos e, as con-
dições de vida que estão a impôr com um
retrocesso sem precedentes, em matéria de
direitos sociais.

A Federação Sindical Mundial foi fundada em Paris, no ano de
1945, logo após a 2ª Guerra Mundial. E como referem as teses
apresentadas ao seu 16º Congresso, a sua criação resultou da
necessidade de “organizar e dar uma identidade organizativa e
política ao movimento sindical internacional”.
Hoje, a FSM conta com a filiação de 200 sindicatos nacionais e
sectoriais de 110 países.

NO DECURSO DOS TRABALHOS DO CONGRESSO, 
EM NOME DA DELEGAÇÃO PORTUGUESA, INTERVEIO
GRACIETE CRUZ, DA COMISSÃO EXECUTIVA DA CGTP-IN
QUE TRANSMITIU AOS DELEGADOS E CONVIDADOS, 
AS PREOCUPAÇÕES DOS TRABALHADORES E DO POVO
PORTUGUÊS EM GERAL PERANTE.

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!

PERANTE OS MAIS DE 800 DELEGADOS PRESENTES, 
PROVENIENTES DE 105 PAÍSES, GEORGE MAVRIKOS,
SECRETÁRIO-GERAL DA FSM, SALIENTOU NO DISCURSO 
DE INAUGURAÇÃO DESTE CONGRESSO QUE 
“OS TRABALHADORES NO PLANO MUNDIAL TÊM DADO 
UMA FIRME RESPOSTA, COM A CONCRETIZAÇÃO DE INÚMERAS
E VARIADAS LUTAS”.
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//  PRECARIEDADE//  

NÃO SOMOS
DESCARTÁVEIS!

›› Ao longo das últimas décadas, assiste-se a um aumento ge-
neralizado da precariedade no mundo do trabalho. Na Adminis-
tração Pública, essa realidade tem-se abatido sobre os trabalha-
dores, principalmente, sobre os mais jovens. Dentro das diver-
sas modalidades de exploração dos trabalhadores, a precarieda-
de é um autêntico flagelo social. Apesar de atingir a maioria dos
jovens trabalhadores portugueses, a precariedade não é gera-
cional. Ela atinge qualquer faixa etária.
A flexibilização das leis laborais, com a orientação dos grandes
grupos económicos e financeiros e com a aprovação do PS, PSD
e CDS, permitiram aos patrões e ao Estado degradar ainda mais
as condições de trabalho dos portugueses. O objectivo é claro: au-
mentar os lucros e facilitar os despedimentos. Mais de 60 por
cento dos jovens com menos de 35 anos vivem esta situação e
os números avançam assustadoramente a cada ano que passa.

O QUE É A PRECARIEDADE?
Na Administração Pública, há mais de 120 mil trabalhadores com
vínculo precário, para além da utilização de empresas de traba-
lho temporário. Na maioria dos casos, a precariedade revela-se
nos vínculos não permanentes de trabalho. Contudo, ela pode
assumir várias formas. Desde o contrato a termo para satisfação
de necessidades permanentes, o trabalho temporário e a subcon-
tratação, o recurso a contratos de prestação de serviços, como os
recibos verdes, à cedência ocasional de trabalhadores. Todas estas
modalidades haviam sido criadas para satisfazer necessidades
temporárias ou sazonais das empresas e instituições mas são usa-
das para funções de carácter permanente como forma de apro-
fundar a exploração e de facilitar os despedimentos. 

QUAIS OS OBJECTIVOS DA UTILIZAÇÃO 
DO TRABALHO PRECARIZADO?
Para além do aumento da exploração e da facilidade do despe-
dimento, o objectivo é a redução dos salários através da pressão
sobre o mercado de trabalho. Com mais gente nesta situação,
as empresas e instituições têm mais facilidade em impor salá-
rios mais baixos. Mas há outros motivos igualmente graves. O
trabalho precário é utilizado para amedrontar os trabalhadores
e dificultar a organização e resposta sindical.

À PRECARIEDADE RESPONDE-SE COM A LUTA!
A FNSFP tem denunciado, de forma veemente, o recurso ao tra-
balho precário na Administração Pública. É uma vergonha que o
Estado promova a degradação das condições de trabalho de mi-
lhares de portugueses. Esta é a consequência das políticas de
direita prosseguidas pelos partidos que nos governam há mais
de três décadas. PS, PSD e CDS, em cumplicidade com o sector
privado, aprovam e estimulam a precariedade. Eles querem que
o futuro seja a precariedade. Pretendem alargar a exploração a
todos os trabalhadores e aprofunda-la ainda mais. A precarieda-
de é inimiga de todos os trabalhadores. 
Os trabalhadores com vínculo precário devem juntar-se aos tra-
balhadores com vínculo permanente pela abolição desta chaga
social. No caso dos trabalhadores da Função Pública, junto dos
sindicatos integrados na FNSFP. A resposta não pode ser outra
que a união , contra o medo, a chantagem e a repressão. A luta
é o único caminho.
Aliás, já no passado, foi com a luta que se foi conseguindo re-
solver esta situação, que sempre surge de novo. Foi com a luta
que, em 1987, no Governo minoritário de Cavaco Silva, toda a
oposição aprovou na Assembleia da Republica, aquele que viria
a ser o primeiro processo de regularização de precários. Foi pela
luta que, em 1989, se procedeu novamente a regularização de
todos aqueles que tinham mais de 3 anos de situação precária.
Foi pela luta que, nos anos de 1993, 94 e 95, os trabalhadores
da saúde conseguiram forçar a atribuição de quotas de descon-
gelamento para a regularização das situações precárias existen-
tes. Foi pela luta que em 1996 e nos anos seguintes houve a
regularização, com a entrada para os quadros de pessoal de
mais de 40 mil trabalhadores precários. Foi pela luta que os tra-
balhadores da educação foram conseguindo que, ano após ano,
os muitos precários existentes entrassem para os quadros ou
vissem os seus contratos prolongados impedindo os sucessivos
responsáveis dos diversos governos do PS, PSD e CDS os lanças-
sem no desemprego e os substituíssem por outros, a fazerem o
mesmo.

Só pela luta esta situação pode ser resolvida! Não podemos dei-
xar que a precariedade se transforme na normalidade laboral!

ESTA É A CONSEQUÊNCIA DAS POLÍTICAS DE DIREITA PROSSEGUIDAS PELOS PARTIDOS QUE NOS GOVERNAM 
HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS. PS, PSD E CDS, EM CUMPLICIDADE COM O SECTOR PRIVADO, APROVAM E ESTIMULAM
A PRECARIEDADE. ELES QUEREM QUE O FUTURO SEJA A PRECARIEDADE.

NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!
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›› Em 2009, o Partido Socialista apresen-
tava-se às eleições legislativas com o pro-
grama Avançar Portugal. Com José Sócra-
tes à cabeça, o PS conquistou o primeiro
lugar nas urnas e foi convidado a consti-
tuir Governo pela segunda vez. Durante a
campanha eleitoral, os dirigentes daque-
le partido e os comentadores políticos sim-
patizantes esforçaram-se por apagar a
má imagem do primeiro mandato e por
divulgar as propostas do PS.
Na análise que fazia do momento, o PS
afirmava que não se podia aceitar o pro-
grama da direita conservadora. Isso im-
plicaria, segundo aquela organização par-
tidária, “o recuo do Estado Social e o re-

gresso ao desinvestimento nas políticas
sociais”. Para tal, o País teria de “reforçar
as políticas sociais e qualificar os serviços
públicos, de modo a que o Estado Social
pudesse cumprir a sua missão e aprofun-
dar os seus resultados na luta contra a po-
breza e as desigualdades”.
Dois anos depois, os trabalhadores e as
populações sabem que o programa apre-
sentado pelo PS não passou de uma car-
tilha de promessas. Um conjunto de pro-
postas que não foram cumpridas e que
serviram antes para salvar a face do pés-
simo trabalho baseado no mais brutal ata-
que aos trabalhadores da F.P. realizado du-
rante os primeiros quatro anos. Ou um bom

trabalho, para o poder económico e finan-
ceiro, já que José Sócrates mais não fez
que de forma subserviente servi-los e
permitir a acumulação de lucros fabulosos
em detrimento dos direitos do Povo Por-
tuguês criando cada vez mais pobreza. 
Não houve “sociedade mais justa” nem
“igualdade de oportunidades para todos”.
Houve, isso sim, um país mais injusto,
mais desigual e mais atrasado. Entre as
três prioridades, o PS prometeu relançar
a economia e “promover o emprego, re-
duzir o endividamento externo, desenvol-
ver as políticas sociais, qualificar os servi-
ços públicos e reduzir as desigualdades”.
Vejamos, então, os principais compromis-

//  BALANÇO//  

NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!

NÃO HOUVE “SOCIEDADE MAIS JUSTA” NEM “IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES PARA TODOS”. HOUVE, ISSO SIM, 
UM PAÍS MAIS INJUSTO, MAIS DESIGUAL E MAIS ATRASADO.
ENTRE AS TRÊS PRIORIDADES, O PS PROMETEU RELANÇAR 
A ECONOMIA E “PROMOVER O EMPREGO, REDUZIR 
O ENDIVIDAMENTO EXTERNO, DESENVOLVER AS POLÍTICAS
SOCIAIS, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E REDUZIR 
AS DESIGUALDADES”.  

PS, A HISTÓRIA BIPOLAR
DE QUEM PROMETE 
UMA COISA E FAZ OUTRA
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sos assumidos e confrontemo-los com a
realidade.

DAS PROMESSAS À REALIDADE

Vínculos laborais
Promessa:
Prometeu respeitar o vínculo de empre-
go público (nomeação), resolver o trabal-
ho precário e os recibos verdes.
Realidade:
Retirou o vínculo de nomeação ficando
apenas para as funções de soberania: de
segurança e forças armadas.
Criou o Regime de Contrato de Trabalho
em funções públicas que acabou com to-
da a segurança laboral e retirou todos os
direitos consagrados após a Revolução de
Abril.
Não só não resolveu, como agravou em
muito o trabalho precário.

Salários
Promessa:
Governo prometia aumentos anuais no
mínimo de acordo com a inflação.
Realidade:
Só em dois anos houve aumentos em li-
nha com a inflação.
Nos últimos anos acabou com a anualida-
de. Não satisfeito pela primeira vez neste
país levou o seu requinte a cortes nos sa-
lários de milhares de trabalhadores.

Pensões
Promessa:
Governo prometeu não retirar direitos na
aposentação.

Realidade:
Aumentou o tempo de serviço, a idade para
a aposentação e já fala em novo aumen-
to para os 67 anos.
Reduziu o valor da pensão e implicou o
cálculo significando isto uma redução na
pensão de mais 20%.
Aumentou também a penalização da pen-
são antecipada de 4,5% para 6% e os
descontos para a CGA passaram de 10%
para 11%.

Carreiras
Promessa:
Uma Administração Pública em que os
TFP's vissem a dignificação das carreiras
profissionais através da promoção e pro-
gressão.
Realidade:
Acabou com o regime de carreiras, insti-
tuiu uma grelha salarial única com mu-
danças de posição remuneratória em que
mais de 75% dos trabalhadores só pro-
gridem de 10 em 10 anos.

Avaliação de Desempenho
Promessa:
Uma avaliação de desempenho justa,
equitativa e transparente que permitisse
avaliar os serviços, as chefias e os traba-
lhadores.
Realidade:
Manteve, no essencial, o SIADAP criado
pelo Governo PSD/CDS de Durão Barroso,
que permite o despedimento, que institui
quotas de Muito Bom (20%) e Excelente
(5%) com o objectivo de intimidar e divi-
dir os trabalhadores.

Com o novo regime de carreiras, o SIADAP
tornou-se ainda mais gravoso.

Protecção Social
Promessa:
Respeitar os direitos na ADSE e nos Ser-
viços Sociais.
Realidade:
Aumentou os descontos para a ADSE de
1% para 1,5% e introduziu os descontos
nos Subsídios de Férias e Natal. Reduziu
as comparticipações nalguns casos em
mais de 60%.
Unificou os Serviços Sociais criando uma
filosofia de caridade em que reduziu dras-
ticamente o seu acesso.

Aposentação
Promessa:
Prometia respeitar os direitos na aposen-
tação, nomeadamente os aumentos das
pensões.
Realidade:
Desagregou os aumentos das pensões
dos salários da função pública e aplicou o
regime de aumentos do regime geral de
Segurança Social.
Redução da pensão através do factor de
sustentabilidade.
Introduziu o pagamento de 1,5% para a
ADSE, incluindo nos subsídios de férias e
natal.

Recursos Humanos
Promessa:
Prometeu aproveitar os recursos huma-
nos com respeito pelos direitos dos traba-
lhadores.

NÃO AOS DESPEDIMENTOS!
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//  BALANÇO//  

Realidade:
Criou um regime chamado de Mobilida-
de Especial que mais não é como os ve-
lhos regimes de excedentes e supranu-
merários. É um regime que leva a uma
redução do salário levando a que os tra-
balhadores nesta situação nalguns casos
recebam menos que o SMN e institui o
despedimento.

COVEIROS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Durante estes seis anos de Governos PS,
a crise capitalista serviu de desculpa para
o aprofundamento das desigualdades. De
um lado, as grandes empresas, a banca e
os seguros com mais lucros. Do outro, os
trabalhadores com menos rendimentos.
Eis a receita de seis anos de políticas de
direita com o aumento do trabalho precá-
rio, de redução real dos salários, através
do congelamento e cortes nos salários o
fim da progressão e promoção nas car-
reiras e o aumento da idade de reforma.
Não é um episódio de uma novela trági-
ca mas a história real de um país que se
afunda. Depois de mais de três décadas
de política de direita, o PS desferiu o
maior ataque de sempre à Administração
Pública. O Governo de José Sócrates cum-
priu o que lhe competia. Com o socialis-
mo no discurso, executou de forma bri-

lhante a política de direita. Acossou os tra-
balhadores da Função Pública e degradou
os serviços públicos do Estado.
A Reforma da Administração Pública foi
um duro golpe na estrutura do Estado. Foi
construída de forma anti-democrática e
teve o objectivo de destruir as funções so-
ciais do Estado português. Direitos conquis-
tados pelos trabalhadores com a Revolu-
ção de Abril foram retirados. Só a luta e
a resistência dos funcionários públicos per-
mitiram aguentar algumas posições no
campo das conquistas.
O Governo do PS acabou com o sistema
de carreiras na Administração Pública. Pro-
moveu a precarização das relações labo-
rais introduzindo o regime de trabalho
em funções públicas e com milhares de
trabalhadores com vínculos precários de
trabalho. Criou a mobilidade especial que
é uma forma encapotada de despedimen-
to. Eliminou os quadros de pessoal, criou
mapas de pessoal anuais que leva a cons-
tituição de trabalhadores excedentários e
instituiu o SIADAP, o novo sistema de ava-
liação e desempenho que serve como ins-
trumento repressivo porque duas notas
negativas podem levar ao despedimento.
Que só de 10 em 10 anos permite que
75% dos trabalhadores mudem de posi-
ção remuneratória.

A LUTA É DURA, MAIS DURA 
É A RAZÃO QUE A SUSTÉM
A agressão contra os direitos dos traba-
lhadores foi uma característica destes últi-
mos dois Governos PS. Os ataques à acti-
vidade sindical foram frequentes e, em
vez do respeito pelos sindicatos e da ne-
gociação, os executivos de José Sócrates
optaram pela confrontação directa. Estes
foram os Governos que diminuiram o nú-
mero de créditos para a actividade sindi-
cal e que promoveram a repressão de sin-
dicalistas e trabalhadores.

Enquanto encetavam negociações fictí-
cias com a UGT para retirar direitos aos
trabalhadores, nas ruas, reprimiam as lu-
tas de funcionários públicos. Mas estes
também foram os anos da demonstração
combativa, persistente e abnegada por
parte dos trabalhadores da Administração
Pública. Só essa luta, em conjunto com ou-
tros sectores profissionais e camadas da
população, permitiu a resistência e, final-
mente, a queda do Governo.
Durante os últimos seis anos, apesar dos
entraves, a FNSFP prosseguiu o seu papel
junto dos trabalhadores da Administração
Pública. Como federação nacional das or-
ganizações sindicais que organizam e re-
presentam a classe trabalhadora mais acti-
va e consciente dentro dos locais de tra-
balho da Função Pública, esta estrutura
esteve na primeira linha contra as políti-
cas de direita.
Estará também no próximo dia 6 de Maio
quando os trabalhadores da Administra-
ção Pública responderem aos ataques do
Governo com a paralisação. A greve con-
vocada pela FNSFP está alicerçada no de-
sejo de uma mudança de rumo. Os fun-
cionários públicos não podem aceitar as
propostas dos partidos do bloco central.
No dia 6 de Maio, combateremos todas
as malfeitorias que foram lançadas con-
tra a Administração Pública.
É por isso que as próximas eleições legis-
lativas de 5 de Junho também serão uma
jornada de luta. Como nas acções de es-
clarecimento, nas concentrações, manifes-
tações e nas greves, o papel de cada um
de nós é o de contribuir para a derrota dos
partidos que representam as políticas de
direita. Não se pode continuar a votar e a
dar voz nos responsáveis pela situação em
que vivemos. Há mais de 30 anos que vi-
vemos sob a alçada de governos PS, PSD
e CDS-PP e é hora de os penalizar.
Os sucessivos PEC's e a intervenção exter-
na do FMI, apadrinhados pelo Presidente
da República, merecem uma resposta con-
tundente por parte dos trabalhadores. É
evidente que a situação económica e so-
cial se vai degradar nos próximos tempos
se permitirmos que algum destes parti-
dos – ou todos juntos – forme governo de-
pois de 5 de Junho. É igualmente eviden-
te que a luta é para continuar, reforçar e
alargar.

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!

DE DESASTRE
NACIONAL

SEIS ANOS

 SEIS A NOS
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›› Os dois Governos do PS não tiveram qualquer pudor em ata-
car os direitos dos trabalhadores da educação e em degradar as
condições de ensino. Por todo o País, foram encerrados cente-
nas de estabelecimentos de ensino dificultando o acesso de mi-
lhares de jovens. Contra estas medidas, também se mobiliza-
ram os trabalhadores e as populações.
O PS através dos seus Governos precarizou as relações laborais
nos estabelecimentos de ensino. Principalmente, através dos
contratos a termo resolutivo, dos contratos de emprego e inser-
ção Social e dos contratos a tempo parcial à hora. Por isso, a Fe-
deração esteve desde a primeira hora ao lado desses trabalha-
dores e exigiu a sua integração por tempo indeterminado no exer-
cício de funções de carácter permanente.
Temos de continuar a exigir ao Ministério da Educação uma ver-
dadeira política de recursos humanos que produza soluções du-
radouras para a falta crónica de pessoal, que promova o em-
prego com qualidade e que ponha fim ao recurso ao trabalho
precário cada vez mais desumano, com este objectivo exigimos:

› A revogação da Portaria de Rátios irrealista e economicista que
dita a actual situação de falta de pessoal nas escolas dirigidas
directa ou indirectamente pelo Ministério da Educação.
› A criação de uma carreira específica para os trabalhadores não
docentes que dignifique as suas funções e melhore a qualidade
da Escola Pública.
› A definição de competências dos directores executivos dos
agrupamentos de escolas e dos Presidentes de Câmara relativa-
mente aos trabalhadores cuja gestão está a ser feita pelas Câ-
maras Municipais e que continuam colocados nas escolas que
são unidades orgânicas do Ministério da Educação.

› Que sejam criados os quadros concelhios, que garantam que os
trabalhadores não docentes fazem parte integrante das escolas.
› Que seja resposta a legalidade relativamente ao início da hora
de trabalho nocturno.
› Que sejam abertos procedimentos concursais para as categorias
de coordenadores de Assistente técnico e de Assistente operacional.
› A garantia de que os concursos para a integração de trabalha-
dores a termo certo, se apliquem aos trabalhadores que estão
na mesma condição em agrupamentos e escolas não agrupa-
das, cuja gestão de pessoal foi transferida para os Municípios

// SECTORES//  

DEGRADAÇÃO DO ENSINO 
E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

EDUCAÇÃO

A situação na Defesa não é muito diferente daquela que se
vive na maioria dos sectores. A FNSFP entregou o Caderno
Reivindicativo e pediu uma reunião ao Ministro da Defesa.
Entretanto, o responsável pela pasta reclamou estar muito
atarefado e passou o assunto para o Secretário de Estado. A
FNSFP acabou por ser recebida no fim do ano passado pelo
Director Geral de Pessoal. Na reunião, os dirigentes sindicais
colocaram um conjunto de questões relacionado com o exer-
cício da actividade sindical nos serviços e com a fusão dos
hospitais militares. O Ministério da Defesa comprometeu-se,

então, a analisar as propostas e a dar uma resposta. Três me-
ses depois, não há mais do que silêncio.
Esta é uma situação grave que vai pôr em risco muitos traba-
lhadores. O objectivo de fundir os vários hospitais militares num
só tem a ver com uma perspectiva economicista e vai alastrar a
já existente precariedade nesse sector da Defesa. Em vez de me-
lhorar as condições de trabalho dos contratados em situação
precária, em alguns casos a recibos verdes, o Ministério da De-
fesa o que vai fazer é aprofundar a exploração e degradar o ser-
viço prestado aos utentes dos hospitais militares. 

GOVERNO QUER APROFUNDAR A EXPLORAÇÃO
DEFESA

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!
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›› O ataque dos Governos PS ao Serviço Nacional de Saúde, nos
últimos seis anos, afectou os trabalhadores e as populações.
Por um lado, nunca houve disponibilidade para ouvir a Federa-
ção. Só houve reuniões com o Ministério da Saúde a pedido
daquela estrutura. Todos os pedidos da Federação foram nega-
dos. Os ministros Correia de Campos e Ana Jorge contribuíram
para o agravamento da situação no Serviço Nacional de Saúde
e preteriram o diálogo.
Nos serviços, a precariedade alastrou-se. Questões antigas co-
mo o abono para falhas, (que está previsto desde 1989 e que
nunca foi regulamentado na Saúde), continuam sem solução.
As reclassificações profissionais, que se arrastam desde 1990,
também não viram uma resposta positiva por parte do Minis-
tério da Saúde. Durante estes dois Governos, extinguiram-se as
carreiras dos serviços gerais da Saúde, contra a qual a Federa-
ção se bateu de todas as formas, onde a resposta foi a falta de
diálogo. A FNSFP entregou o Caderno Reivindicativo no início
deste ano e pediu uma reunião que nunca foi agendada.

POPULAÇÕES COM PIOR ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE
Já para a população, os resultados da política de saúde dos Go-
vernos PS foram desastrosos. Foram anos de redução de servi-
ços públicos de saúde. Portugal, que, em 2000, havia sido consi-
derado o 12º país com o melhor serviço de saúde, vive agora uma
situação de regressão com piores cuidados de saúde. Há falta de
profissionais que substituam aqueles que se vão aposentando e
há falta de formação de novos médicos. Também há os que
abandonam o Serviço Nacional de Saúde rumo ao privado onde
oferecem melhores condições de trabalho e melhores salários.
As populações assistem ao encerramento de maternidades e
blocos de parto, ao fecho de muitas extensões de Centros de

Saúde e à fusão e extinção de centros de saúde, bem como ao
encerramento de seviços de urgência. Nestes seis anos, as po-
pulações viram-se mais desprotegidas e com mais obstáculos
no acesso aos cuidados de saúde. A par dos ataques dos Gover-
nos ao Serviço Nacional de Saúde, os privados aproveitam para
abrir negócios nas localidades onde deixou de haver serviço pú-
blico de saúde.
Nos cuidados primários, a situação é mais grave onde, desde a
criação das Administrações Regionais de Saúde, em 1979, não
houve uma admissão estruturada de profissionais. O recurso a
empresas de aluguer de mão-de-obra e a precariedade é, nes-
tes casos, cada vez maior.

A SAÚDE NÃO PODE SER UM NEGÓCIO!
Durante estes seis anos, aumentou a participação do sector pri-
vado na área da saúde. Os Governos PS beneficiaram muitas
parcerias público-privadas com a construção de novos hospitais.
Em vez da reestruturação ou substituição dos hospitais exis-
tentes, optou-se por ajudar os privados a cimentar os seus ne-
gócios neste sector, uma vez que se sabe que estas empresas
só sobrevivem nesta área se trabalharem para o Serviço Nacio-
nal de Saúde. A construção de hospitais no âmbito das parce-
rias público-privadas é uma solução que sai mais cara ao erário
público. Mas a maior perversão da participação dos privados no
sector da saúde é a de a encarar como um negócio. Nenhuma
empresa investe num negócio sem pretender lucrar e não se
pode aceitar que os cuidados de saúde das populações este-
jam sujeitos a esse tipo de estratégias. Ao longo destes seis anos,
os trabalhadores e as populações assumiram um papel central
e foram protagonistas de lutas contra a degradação do Serviço
Nacional de Saúde.

//  SECTORES//  

TAMBÉM NA SAÚDE, OS GOVERNOS PS 
NÃO QUISERAM DIALOGAR COM OS TRABALHADORES

SAÚDE

NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!
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dos com contratos de inserção e com trabalhadores a tempo par-
cial, sem qualquer experiência e formação, que por mais esfor-
ço que fizessem não eram capazes de dar resposta aos proble-
mas dos utentes.
Entretanto, aos trabalhadores efectivos têm sido impostos, no
SIADAP, objectivos que, de ano para ano, são cada vez mais di-
fíceis e impossíveis de atingir, a que está associado o abuso da
“inquestionável” avaliação de “competências”.
Este quadro, revela a intenção declarada dos sucessivos gover-
nos de direita, incluindo os dois últimos, do PS/Sócrates, de des-
truírem o sistema de Segurança Social constitucionalmente defi-
nido e suportado com o dinheiro dos trabalhadores, degradan-
do paulatinamente as suas condições de funcionamento, bem
como a universalidade e o nível das prestações, designadamen-
te das pensões de reforma.

›› Ao longo dos seis anos dos governos PS/Sócrates, os traba-
lhadores do Instituto da Segurança Social,IP, experimentaram a
concretização de políticas que visam destruição deste Serviço Pú-
blico e a constante fragilização dos direitos de quem ali trabalha.
A redução de pessoal foi uma constante ao longo destes últi-
mos anos, provocada pelo abandono dos serviços por parte dos
trabalhadores que, sujeitos à degradação das suas condições de
trabalho, optaram pela aposentação, mesmo que isso lhes custe
uma significativa penalização no valor das pensões.
Esta “fuga” representou ao longo destes últimos seis anos, a pro-
gressiva instalação do caos nos serviços, devido à desorganiza-
ção e à falta de pessoal com experiência e conhecimentos adqui-
ridos ao longo de muitos anos de trabalho.
Simulando que resolvia os défices de trabalhadores, o Governo
insuflou o ISS com estagiários, com trabalhadores desemprega-

//  SECTORES//  

PASSO A PASSO, A DEGRADAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

SEGURANÇA SOCIAL-ISS

NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!

›› Durante os seis anos dos Governos PS, a Federação só foi
recebida três vezes no Ministério da Justiça. Nunca reuniu direc-
tamente com os Ministros Alberto Martins e Alberto Costa e a
única vez em que houve uma reunião a pedido da FNSFP foi
para discutir um conflito agudo nos Centros Educativos do então
Instituto de Reinserção Social. Em momento algum, houve um
encontro para debater a generalidade dos problemas do Minis-
tério. De resto, a estrutura chamou a Federação para a informar
da retirada de direitos em matéria de serviços sociais, quando
acabou com os serviços médicos para a maioria dos trabalhado-
res, e, posteriormente, quando decidiu retirar esse direito aos
que dele ainda usufruíam.

INSENSIBILIDADE SOCIAL
Também neste período, o Governo contribuiu para a degradação
dos Centros Educativos do Instituto de Reinserção Social, agora
Direcção Geral de Reinserção Social. A redução dos Centros Edu-
cativos para metade, com a justificação de que havia mais pro-
fissionais do que jovens internados, provocou o quase colapso
daquele sistema de reinserção. Os Centros Educativos estão,
agora, lotados e com problemas de colocação dos jovens. Acres-
cem os problemas de segurança relacionados com a impos-
sibilidade de separar fisicamente gangues que transportam para
o interior do sistema a lógica dos grupos violentos organizados.
Os trabalhadores também sofrem com o ataque ao sistema de

reinserção social. Não só há uma falta crónica de técnico-profis-
sionais como a sua carreira é desvalorizada. Às funções de gran-
de importância na educação das crianças e na manutenção da
segurança corresponde o mesmo nível remuneratório de uma
carreira administrativa. O Governo nunca quis discutir a valoriza-
ção e o enquadramento profissional destes trabalhadores.
O projecto de fusão da Direcção Geral dos Serviços Prisionais
com a Direcção Geral de Reinserção Social (prevista no relatório
do Orçamento de Estado para 2011) representará um retroces-
so civilizacional de décadas. Representará o regresso aos tem-
pos anteriores ao da Direcção Geral dos Serviços Tutelares de
Menores. Com o projecto deste Governo ressurge o perigo de se
acabar com a perspectiva de recuperação dos jovens para a vida
social, produtiva e activa. A fusão das duas estruturas pode sobre-
valorizar a segurança prisional em relação à reinserção social.

A JUSTIÇA NÃO É PARA TODOS
O acesso à justiça é cada mais caro e mais difícil. É um dos méri-
tos da insensibilidade social dos Governos PS. Para o cidadão
comum, o direito ao apoio judiciário, consagrado pela Constitui-
ção da República Portuguesa, com o pagamento por parte do
Estado do advogado e das custas judiciais, é tão difícil que a
avaliação envolve o valor da habitação do candidato ao apoio
do Estado. Esta é a justiça que tem dois pesos e que está alhea-
da de quem menos tem.

INDIFERENÇA GOVERNAMENTAL
JUSTIÇA
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sabe, até ao momento, o que terá sido recolhido. Os trabalha-
dores destas estruturas têm direito a um e-mail de trabalho e
ao qual pode aceder a Direcção Geral de Informática Tributária
e Aduaneira do Ministério das Finanças. Contudo existem dúvi-
das sobre quem pode ter acesso aquela informação. Se outros,
que não as partes dos processos, poderem ter acesso ao con-
teúdo dos mails, poderemos estar perante diversos crimes, que
vão desde a violação de correspondência até à violação do se-
gredo de justiça. O senhor Procurador Geral da Républica reme-
teu a queixa para o DIAP (Departamento de Investigação e Ac-
ção Penal de Lisboa) É um caso grave e que pode ter aconte-
cido também noutras estruturas do Ministério. A FNSFP exige o
esclarecimento cabal do que foi recolhido.

SIADAP, O EMBUSTE!
Mais uma vez, verifica-se que o SIADAP foi um embuste cria-
do pelos Governos PS. Na DGAIEC, a maioria dos trabalhadores
cumpriu os objectivos traçados. Contudo, como o sistema de ava-
liação do desempenho prevê a existência de quotas, nem to-
dos podem tem a avaliação máxima. Os dirigentes tentam ago-
ra encaixar a avaliação dos trabalhadores dentro das quotas
cometendo todo o tipo de perversidades. Há funcionários que
superaram os objectivos mas que do ponto de vista comporta-
mental e de formação tiveram uma má avaliação porque as
quotas dos valores máximos já estavam preenchidas. Os traba-
lhadores contestam este modelo de avaliação e o descontenta-
mento alastra pelos serviços. Como a Federação afirmava, não
faz sentido sujeitar as pessoas a uma avaliação por objectivos
quando depois não se permite dar a pontuação máxima quan-
do se cumpre o contratado.

›› Os trabalhadores do Ministério das Finanças nomeadamente
os da DGCI e da DGAIEC, estão confrontados com graves proble-
mas profissionais e o vínculo, a que se soma a precariedade
que prolifera em vários organismos.
A fusão prevista no relatório do OE/2011, da DGCI com a
DGAIEC, promete agravar ainda mais os problemas existentes.
Para além do retrocesso que representa esta medida, os traba-
lhadores poderão ser alvo da mobilidade especial.

SUSPEITA DE CRIMES NA DGCI E NA DGAEC
Os trabalhadores da DGCI e da DGAEC alertaram para a recep-
ção de listagens de todos os e-mails recebidos e enviados. A
FNSFP apresentou já uma queixa na Comissão Nacional de Pro-
tecção de Dados e na Procuradora Geral da República. Não se

//  SECTORES//  

MUITAS RAZÕES PARA LUTAR!
FINANÇAS

NÃO AOS DESPEDIMENTOS!

›› Os Vigilantes da Natureza vivem uma situação parecida com a
dos guardas florestais, uma vez que a sua carreira continua sem
definição na sequência da Lei 12-A/2008. Neste caso, a FNSFP
colocou a necessidade dessa carreira vir a ser considerada espe-
cial e que os trabalhadores tenham o vínculo de nomeação. O an-
terior Governo, através do Secretário de Estado do Ambiente, afir-
mou que concordava com a proposta, mas não tardou a dar o di-
to por não dito. Em vésperas das eleições, o mesmo membro do
Governo disse que o Ministério das Finanças que não concordava.
Soube-se entretanto, que o actual Governo teve duas  reuniões
com a Associação Portuguesa dos Guardas e Vigilantes da Na-

tureza, sobre a revisão da carreira, sem que alguma vez tenha
convocado, ou enviado qualquer documento, para a Federação,
sobre a matéria. Aliás nem resposta aos nossos pedidos de
reunião a actual Ministra deu!
Este Governo, também na área do ambiente,  contribuiu para a
degradação dos serviços públicos. Nas áreas protegidas, nas Co-
missões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR's)
e nas Administrações de Região Hidrográfica a situação é cada
vez mais insustentável. Os sucessivos cortes orçamentais têm
paralisado os serviços e provocado um déficit cada vez maior
de meios humanos, técnicos e financeiros.

DESPREZAR OS TRABALHADORES 
É TAMBÉM DESPREZAR A NATUREZA

AMBIENTE/VIGILANTES DA NATUREZA
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colocação de mais de duas centenas de trabalhadores qualifi-
cados na mobilidade especial.
Na reestruturação operada no MADRP, ao longo do mandato
dos governos PS/Sócrates, duas áreas foram particularmente
afectadas pelo processo de transferência de atribuições para o
sector privado. A promoção e execução de obras da hidráulica
agrícola foi entregue ao sector privado. A formação profissional
nos sectores da pesca e aquicultura, indústria transformadora
de pescas, actividades marítimas em geral. Ao mesmo tempo,
com a extinção do Serviço Nacional Coudélico, o valiosíssimo
património imobiliário e animal(a Coudelaria Nacional) foi trans-
ferido para uma fundação(Fundação Alter Real) que integra a
Companhia das Lezirias mas, também, alguns dos mais impor-
tantes grupos económicos nacionais.
De fora destas desastrosas políticas não ficou a investigação cien-
tífica levada a cabo pelas importantes estruturas concentradas
no Instituto Nacional dos Recursos Biológicos.
Desde logo, a reforma verificada nos laboratórios do Estado,
provocou uma profunda alteração com a revisão das atribui-
ções e estatutos dos serviços de investigação do MADRP. A isto,
somou-se um sistemático asfixiamento financeiro que vem im-
pedindo os laboratórios de se modernizarem e de recrutarem
novos investigadores.
Ao longo destes seis anos de governos PS/Sócrates, os traba-
lhadores do Ministério da Agricultura sofreram de perto as con-
sequências da política de destruição de postos de trabalho que
pôs em causa a estabilidade de emprego e o direito à carreira.
Entre 2004 e 2009, o MADRP perdeu mais de cinco mil e trezen-
tos trabalhadores, parte deles mandados para casa pela mobili-
dade especial. Foram mais de mil os trabalhadores afectados.
E se uma parte destes trabalhadores já está de novo em fun-
ções, tal só se ficou a dever à luta determinada e persistente dos
mesmos, organizados nos Sindicatos da Função Pública.

›› Os seis anos dos governos de José Sócrates/PS e em particu-
lar os quatro primeiros anos, em que Jaime Silva esteve à fren-
te do Ministério da Agricultura, foram vividos como se este mi-
nistério fosse um laboratório de ensaios para a aplicação do
PRACE e da mobilidade especial.
Com o apoio declarado do Governo, o anterior Ministro da Agri-
cultura, levou a cabo uma política de destruição da estrutura do
MADRP, eliminando serviços e destruindo postos de trabalho,
sem outra justificação que não fosse a da redução de custos,
sem qualquer critério racional.
Já de si afectado pela implementação da Política Agrícola Comum
no nosso País, com uma estrutura sistematicamente modificada
de acordo com os interesses da União Europeia e cada vez mais
afastada dos interesses dos produtores nacionais, o Ministério da
Agricultura e os seus trabalhadores sofreram as consequências
dos dislates de um governo que sem qualquer racionalidade re-
duziu a estrutura e destruiu centenas de postos de trabalho.
Os serviços centrais que compunham o MADRP passaram de 18
para 12. Desapareceram a Auditoria Jurídica, o Auditor do Am-
biente, a Escola de Pesca e Marinha do Comércio, o Serviço Na-
cional Coudélico, a Direcção-Geral da Protecção das Culturas, o
INGA e o IFADAP. 
E os serviços regionais passaram de 7 para 5. As direcções re-
gionais de Entre-Douro e Minho e de Trás-os-Montes foram fun-
didas numa só e o mesmo aconteceu com as direcções regio-
nais da Beira Litoral e da Beira Interior.
Em ambos os casos, o resultado foi a drástica redução da estrutu-
ra desconcentrada, ao serem extintas dezenas de zonas agrárias.
A Direcção-Geral dos Recursos Florestais foi transformada em
Autoridade Florestal Nacional. Apesar de ainda hoje ser um or-
ganismo desconcentrado, o seu papel de defesa e promoção
da floresta nacional está cada vez mais hipotecado, com o en-
cerramento de boa parte dos seus serviços operacionais e a

//  SECTORES//  

MADRP – UM LABORATÓRIO PARA 
O PRACE E A MOBILIDADE ESPECIAL

AGRICULTURA

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!

Nos últimos seis anos, a Federação actuou junto dos traba-
lhadores no sentido de se respeitar os direitos na organização
e disciplina no trabalho e na carreira. A FNSFP exigiu ao Mi-
nistério da Cultura a regularização dos avençados e bolseiros
que exercem funções de natureza permanente, principalmente
os do IGESPAR.
Em relação aos trabalhadores do INC e do IGESPAR, a Federa-

ção tem lutado para que haja um justo regulamento de ho-
rário de trabalho, folgas e feriados. Também se exige a atri-
buição de fardamento ao pessoal vigilante, a correcta apli-
cação do abono para falhas e a formação profissional. Entre
as principais reivindicações  também se encontra a criação de
carreiras específicas para os trabalhadores com diferentes fun-
ções.

SEIS ANOS DE LUTA POR DIREITOS
CULTURA
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SEIS ANOS TRÁGICOS PARA OS TRABALHADORES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FUSÕES TRAZEM INSTABILIDADE E PRECARIEDADE
›› O Governo pretende fundir as Direcções Regionais de Econo-
mia com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional. Estas últimas haviam sido transferidas pelo Governo do
Ministério do Ambiente para o Ministério da Economia através
da Lei Orgânica.
A FNSFP alerta para as previsíveis consequências desta medida.
As fusões destes organismos vão levar à redução de pessoal, à
criação de excedentes e à transferência de trabalhadores para
a mobilidade especial. Com o futuro incerto, a única certeza para
os funcionários, a concretizar-se o objectivo do Governo, será a
instabilidade no emprego e a precariedade. É por isso que a
FNSFP vai pedir uma reunião ao Ministério da Economia com o
objectivo de ver esclarecidas todas as dúvidas e de fazer vincar
a defesa dos direitos dos trabalhadores destas estruturas.

REGIÕES DE TURISMO FORA-DA-LEI
A confusão reina nas Regiões de Turismo com a cumplicidade

das respectivas direcções. Os trabalhadores das cinco Regiões
de Turismo têm a vida laboral afectada pela absoluta desregu-
lamentação dos seus contratos de trabalho. 
Esta estrutura tem uma Lei Orgânica publicada depois da entra-
da em vigor da Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, que
tinha substituido o regime de Contrato Individual de Trabalho na
Administração Pública pelo de Contrato de Trabalho em Fun-
ções Públicas. 
Acontece que a Lei Orgânica das Regiões de Turismo prevê o
regime de Contrato Individual de Trabalho sobrepondo-se a uma
lei superior que a havia suprimido. Esta é uma clara violação da
legislação que se traduz numa confusão que permite às direc-
ções das Regiões de Turismo aplicar o que entendem em ma-
téria de regulamentação laboral. A FNSFP exige o esclarecimen-
to cabal desta situação e a normalização das relações laborais
dos trabalhadores desta estruturas. Para já, pretende reunir com
o Ministério da Economia e transmitir as exigências dos fun-
cionários das Regiões de Turismo.

›› A Federação e os Sindicatos da Função Pública têm vindo a
desenvolver um importante trabalho num sector que teve uma
grande expansão nos últimos anos. Actualmente, é um dos
maiores empregadores a nível nacional. Contudo, também aqui,
o Governo PS demonstrou uma grande insensibilidade social.
Com os atrasos na negociação dos protocolos de cooperação e
com a redução de apoios, as IPSS recusaram actualizar os salá-
rios dos trabalhadores. Estas instituições estão a viver dupla-
mente as consequências da degradação das condições de vida
da maioria da população: não só há mais pessoas a depender
das IPSS, como há menos financiamento para responder social-
mente aos pedidos de ajuda. Esta situação levou algumas insti-
tuições a encetaram processos de despedimento colectivo e
outras a encerrarem, tendo estes processos sido devidamente
acompanhados pelos Sindicatos da Federação, na defesa dos

direitos do trabalhadores. A Federação, em Maio de 2006 assi-
nou com a CNIS um Contrato Colectivo de Trabalho para os tra-
balhadores das IPSS's. Este contrato tem sido alvo de várias
revisões, devido tanto à negociação de novas tabelas salariais,
como à alteração dos conteúdos funcionais de varias profissões
e categorias profissionais e o seu consequente enquadramen-
to salarial.
Com a vigência deste CCT a aproximar-se do fim, a Federação
iniciou com a CNIS a negociação de um novo CCT para os traba-
lhadores ao serviço das IPSS.
Tendo havido acordo, na altura em que esta revista foi fecha-
da, o novo contrato colectivo trabalho para o sector, encontra-
se depositado na Direcção Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho, a aguardar a sua publicação no Boletim do Trabalho
e Emprego.

ECONOMIA

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!

ACORDADO NOVO CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO
IPSS

Ao nível das Misericórdias, a Federação iniciou um processo de contratação colectiva com a União das Misericórdias Portugue-
sas para um Acordo Colectivo de Trabalho que permitisse aos associados nos sindicatos da Federação estarem abrangidos,
pela primeira vez, por um instrumento de de regulamentação colectiva. Um ACT que a Federação pretende que seja adopta-
do por todas as Misericórdias.

NEGOCIAÇÃO DE UM ACORDO COLECTIVO DE TRABALHO PARA AS MISERICÓRDIAS

MISERICÓRDIAS
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SEIS ANOS 
DE INDEFINIÇÃO, 
SUBVALORIZAÇÃO 
E DESCRIMINAÇÃO

›› Uma das primeiras medidas do Governo PS/Sócrates foi a de
extinção da carreira de Guarda Florestal, em simultâneo com a
transferência para o SEPNA/GNR dos Guardas Florestais que
compunham o respectivo Corpo Nacional, dependente da en-
tão Direcção-Geral dos Recursos Florestais.
A integração dos Guardas-Florestais no SEPNA/GNR, trouxe para
estes a indefinição quanto a um futuro profissional digno, por-
quanto da extinção da carreira resultou a colocação dos mes-
mos numa situação de indefinição, subvalorização e de descri-
minação, relativamente aos militares que igualmente exercem
funções no Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente
(SEPNA).
Indefinição, porque o Governo colocou os mais de 400 guardas-
florestais numa “carreira florestal”, em lugares a extinguir quan-
do vagar, sabendo-se que o número de trabalhadores a sair, no
curto prazo, é quase insignificante. Logo, faria todo o sentido,
para trabalhadores que na sua esmagadora maioria têm mais
de 15 anos de serviço à sua frente, criar uma solução motiva-
dora de uma nova carreira com as actuais funções ou a integra-
ção na carreira militar.
Subvalorização, porque com a integração no SEPNA/GNR, não
salvaguardou a experiência e conhecimentos profissionais es-
pecíficos adquiridos pelos Guardas-Florestais, obrigando-os de
um modo geral, a situações de sub-alternização, só porque são
civis, perante profissionais, militares, sem qualquer preparação
para dirigir o policiamento florestal. O caso mais relevante é o
da investigação das causas dos fogos florestais, quando milita-
res sem qualquer formação (só no início de 2010 é que o SEPNA
passou a contar com 120 militares formados nesta área) são cha-
mados para averiguar causas de incêndios, quando existem
guardas-florestais com a formação adequada a quem estas fun-
ções não são atribuídas. Outro exemplo evidente é o da ina-
ceitável morosidade na renovação dos uniformes. E outro ain-
da, o da inaceitável demora (cinco anos!) na distribuição dos car-
tões de identificação.
Descriminação, porque apesar de estarem claramente defini-
das as funções dos guardas-florestais, de policiamento e fiscali-
zação do cumprimento da legislação florestal, da caça e da pes-
ca e de investigação das causas dos fogos, a GNR resolveu, su-
portada por parecer da Direcção-Geral da Administração e Em-
prego Público, retirar a estes trabalhadores o vínculo de nomea-
ção. Ao mesmo tempo, apesar de cumprirem as suas funções
(policiais) numa força de segurança, de estarem organizados
em patrulhas (designadas por “equipas”) e de trabalharem em
regime de escala, não lhes são atribuídos os respectivos suple-
mentos remuneratórios. 
Estes seis anos de governos do PS traduziram-se na confirma-
ção daquilo que são as políticas capitalistas e neo-liberais, em
matéria de floresta,  numa senda de desresponsabilização do
Estado, no seu papel de promotor e defensor deste património
que é nacional. 
Se, a defesa da floresta, passou a ser encarada meramente como

uma acção de segurança pública, ao transferir as atribuições
que eram do CNGF para o SEPNA/GNR, o que dizer, da tenta-
tiva de transferência das competências de gestão e promoção
das áreas florestais públicas (matas nacionais) para os grandes
grupos económicos privados? Uma medida que só não foi con-
cretizada por força da forte contestação que mereceu dos mais
variados quadrantes da sociedade.
Os governos PS/Sócrates trouxeram-nos mais do mesmo, em
matéria de política florestal. A ausência de investimento nas en-
tidades públicas, nomeadamente a Autoridade Florestal Nacio-
nal, para a concretização de uma verdadeira política de preven-
ção, assente no ordenamento florestal e a subsequente falta
de cumprimento da legislação que obriga à tomada de medi-
das a esse nível, são a marca deixada neste nosso importantís-
simo património. Tivemos, na prática, mais seis anos a combater
incêndios, em detrimento da prevenção da sua ocorrência.
São os trabalhadores e as populações que sofrem com o desgo-
verno neste sector fundamental do Estado. As imagens suces-
sivas, nas televisões nacionais e internacionais, ano após ano,
das labaredas a consumirem as florestas portuguesas não é uma
fatalidade. Apostando nos trabalhadores, na sua organização e
na prevenção, Portugal pode resistir à destruição deste patri-
mónio natural.

AMINISTRAÇÃO INTERNA/GUARDAS FLORESTAIS

NÃO AO CONGELAMENTO DAS CARREIRAS!
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NÃO AO AUMENTO DO DESCONTO PARA A CGA!

//  OPINIÃO//  

A SAÚDE LABORAL DOS TRABALHADORES 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

›› As relações trabalho saúde/doença são historicamente bem
conhecidas. Múltiplos factores têm contribuído para que os efei-
tos negativos das más condições de trabalho não tenham sido
acompanhados das correspondentes e necessárias medidas de
prevenção ou correcção, igualmente também bem conhecidas.
Na verdade a saúde dos produtores tem ido a par com sua a va-
lorização social económica e política. A história mostra que sem-
pre que os trabalhadores conseguem dar corpo aos seus direi-
tos no processo produtivo a sua saúde pula e avança. Daí a con-
clusão quase imediata de que em situações de crise económi-
ca o valor dos trabalhadores deteriora-se e naturalmente a sua
saúde é agravadamente delapidada.
Também na administração pública o processo apresenta muitas

semelhanças com o que se passa com a generalidade dos tra-
balhadores. Assim, durante muito tempo, o paradigma da higie-
ne e segurança do trabalho, específico das revoluções industriais
do século XIX ,foi dominante e as preocupações principais diri-
giam-se às doenças profissionais clássicas resultantes dos facto-
res de riscos de natureza química, física e mecânica como a sili-
cose a surdez profissional e os acidentes de trabalho entre outros.
Apesar de a administração pública abranger um elevado nú-
mero de operários e locais de trabalho do tipo industrial foi du-
rante bastante tempo considerado um sector de serviços sem
prioridade na prevenção dos riscos profissionais e na promoção
da saúde como o comprova a sua exclusão da primeira legisla-
ção sobre medicina do trabalho da década de sessenta do sé-
culo passado.
O aprofundamento do conhecimento dos factores de risco psi-
cossociais, físicos e da actividade conjuntamente com os clás-
sicos de natureza química e mecânica veio demonstrar que os
sectores de serviços como a administração pública em geral e
a saúde, a administração autárquica, a educação e a justiça em
particular são campos muito relevantes de doenças profissio-
nais, de acidentes de trabalho e de doenças relacionadas com
o trabalho e outros mal-estares. 
A tomada de consciência de riscos profissionais como o stress,
o esgotamento, as lesões músculo-esqueléticas, para além de
outros incómodos e mal estares fez nascer outro paradigma de
valorização dos locais de trabalho nomeadamente da adminis-
tração pública.
No final da década de noventa do século passado são dados pas-
sos relevantes do ponto de vista legislativo tendentes à me-
lhoria das condições de trabalho na administração pública com
a publicação do Decreto-Lei nº 488/99 de 17 de Novembro que
faz aplicar a este sector a legislação geral sobre o enquadra-

CARLOS DA SILVA SANTOS
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL
DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA 
ESPECIALIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL
PROFESSOR AUXILIAR CONVIDADO 
DA ENSP/UNL

A TOMADA DE CONSCIÊNCIA DE RISCOS PROFISSIONAIS
COMO O STRESS, O ESGOTAMENTO, AS LESÕES 

MÚSCULO-ESQUELÉTICAS, PARA ALÉM DE OUTROS
INCÓMODOS E MAL ESTARES FEZ NASCER 

OUTRO PARADIGMA DE VALORIZAÇÃO 
DOS LOCAIS DE TRABALHO NOMEADAMENTE 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



›› Comemorou-se no passado dia 28 de Fevereiro, o 35º Ani-
versário do Sindicato da Função Pública do Centro, agora designa-
do de Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e So-
ciais do Centro, com a realização de um Encontro Regional de Di-
rigentes e Delegados Sindicais,onde foi evocada a importância
da criação desta estrutura sindical para a defesa dos interesses
e direitos dos trabalhadores do sector.
As comemorações serão ainda assinaladas com outras iniciati-
vas que irão decorrer ao longo deste ano.
Ainda em 28 de Fevereiro, decorreu a Assembleia Geral de Só-
cios, para discussão e apreciação do Relatório e Contas 2010 e
Plano e Orçamento para 2011, aprovados por unanimidade pe-
los sócios presentes.

CONTRATAÇÃO COLECTIVA
ACEEP com o Instituto Politécnico de Coimbra
Decorrem as negociações para um Acordo Colectivo de Entida-
de Empregadora Pública, com o Instituto Politécnico de Coim-
bra, para aplicação em todos os seus Organismos e Serviços.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Está em curso o Plano de Formação para 2011 conforme se en-
contra publicitado na nossa página em www.stfpcentro.pt.
Até final do 1º Semestre realizar-se-ão acções de formação di-

rigidas ao Pessoal da Saúde no âmbito do novo referencial de
Formação para a Profissão de Técnico Auxiliar de Saúde.
Aguarda-se ainda a aprovação da candidatura elaborada pelo
Sindicato ao Eixo 7 do POPH, no âmbito da formação em
Igualdade de Género.
Presentemente o Departamento de Formação do Sindicato
está a elaborar um processo de candidatura à Autoridade para
as Condições do Trabalho (ACT) de forma a poder vir a desen-
volver, ainda no presente ano, acções no âmbito da Higiene,
Segurança e Saúde no Trabalho, bem como cursos destinados
a representantes dos trabalhadores para a Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho.
Estão ainda também previstas, para o segundo semestre, a reali-
zação de mais acções de formação no âmbito do Eixo 2 do POPH
– Formações Modulares – que oportunamente serão divulgadas.

INFORMAÇÕES VIA E-MAIL
Com o propósito de tornar as comunicações com os seus asso-
ciados mais céleres e eficazes, o Sindicato tem vindo a apostar
também na utilização do e-mail. 
Deste modo, pede-se aos associados que possuam endereço
de correio electrónico, que os façam chegar aos serviços do
sindicato, para actualização do seu registo de sócio e posterior
utilização como meio de informação/comunicação.

mento da segurança, higiene e saúde do trabalho. Igualmente
a publicação do Decreto-Lei nº 503/99 de 20 de Novembro,
renova o regime legal dos acidentes em serviço (ou de traba-
lho como é actualmente classificado) e das doenças profissio-
nais no âmbito da administração pública, ultrapassando a velha
legislação de 1951.
A Lei nº 59/2008 que estabelece o Regime de Contrato de Tra-
balho em Funções Públicas, de uma forma desordenada, pouco
coerente, muito confusa e como tal retrógrada, transpõe mui-
tos dos quesitos da antiga legislação sobre segurança e saúde
do trabalho revogando-a.
O quadro legal, mesmo assim, tem condições para ser aplica-
do em todos os serviços da administração pública central, re-
gional e local. Tirando o sector da saúde, nomeadamente nos
hospitais, em alguns municípios e um ou outro serviço doutras
áreas, estamos longe de cumprir minimamente a Lei. As esta-
tísticas de acidentes de trabalho e de doenças profissionais são
muito incipientes mas conjuntamente com o clamor das quei-
xas públicas de más condições de trabalho mostram que a
administração pública está cada vez mais longe de ser um local

de trabalho saudável e seguro como é direito constitucional dos
trabalhadores.

É mandatório que:
› todos os serviços e locais de trabalho da administração públi-
ca sejam cobertos por serviços organizados de saúde e segu-
rança do trabalho;
› todos os serviços tenham trabalhadores eleitos para esta área
a quem compete acompanhar os programas de vigilância da saú-
de dos trabalhadores bem com a vigilância ambiental;
› todos os acidentes de trabalho, suspeitas de doenças profis-
sionais e de doutras doenças relacionadas com o trabalho se-
jam comunicados e devidamente ressarcidos;
› todos os responsáveis pelos serviços ou departamentos que
não cumpram sejam denunciados e penalizados;
› todos os trabalhadores sejam beneficiários dos programas de
promoção da saúde no local de trabalho desde a nutrição à activi-
dade física passando pela promoção de e estilos de vida saudável.
É necessário e urgente travar a degradação da saúde dos tra-
balhadores da administração pública.
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NÃO AOS DESPEDIMENTOS!

SINDICATO DA FUNÇÃO PÚBLICA DO CENTRO
COMEMORA TRINTA E CINCO ANOS
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SINDICATO DO SUL E AÇORES PROMOVE 
PROGRAMAS DE FÉRIAS COM DESCONTOS
›› O Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Aço-
res, tem à disposição dos seus associados um vasto programa
de férias e de fins-de-semana, bem como, facilidades na utili-
zação dos Parques de Campismo SITAVA, CAMPIFÉRIAS, ZMAR-
Eco Camping Resort&Spa e ORTIGA(Mação) e no Aldeamento
Turístico FP de Palmela.
O FP Palmela é um complexo turístico localizado em Águas de
Moura, próximo do Estuário do Sado e do centro histórico de Pal-

mela. Trata-se de um espaço rodeado de vastas zonas verdes
e os seus 60.000m2 permitem vivenciar um ambiente de campo
com tranquilidade e relaxamento.

O Departamento da Cultura e Tempos Livres desenvolve em co-
laboração com algumas agências nacionais, uma vasta activi-
dade na área turística em Portugal e/ou no estrangeiro, com
preços muito convidativos e em prestações.

NÃO À DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!

ÉPOCA BAIXA ÉPOCA MÈDIA ÉPOCA ALTA
Apartamento T0 29,00 € 35,00 € 40,00 €
Apartamento T1 35,00 € 40,00 € 44,00 €
Cama Extra Adulto 9,00 € 10,00 € 11,00 €
Cama Extra Criança 6,25 € 7,25 € 8,25 €
Suplemento Meia Pensão 12,00 € 12,00 € 12,00 €
(HB) Adulto
Suplemento Meia Pensão (HB) Criança 9,00 € 9,00 € 9,00 €
Suplento Pensão Completa (FB) – Adulto 22,00 € 22,00 € 22,00 €
Suplemento Pensão Completa – Criança 17,00 € 17,00 € 17,00 €

QUADRO I
TARIFAS FP PALMELA 2011

›› Um dos objectivos do STFPN é proporcionar aos seus Asso-
ciados mais benefícios e regalias, uma vez que não é, de todo,
indiferente à conjuntura actual e às dificuldades que a socieda-
de enfrenta a nível económico e social. 
Para o ano de 2011, novos protocolos foram estabelecidos de
que se destacam os celebrados com a Clinica oftalmológica Ri-
beiro-Barraquer, SA, Farmácia Costa Cabral, Universidade do

Minho, Assistegaia – Apoio Doméstico e Domiciliário Lda e Er-
videira, Sociedade Agrícola, Lda.
As condições deste e de outros protocolos podem ser consul-
tados em www.stfpn.pt.
Estão reabertas as inscrições para formação profissional no âm-
bito do POPH 2011. O plano de formação pode ser consultado
na página do Sindicato, na Internet.

MAIS SERVIÇOS E FORMAÇÃO PARA OS ASSOCIADOS
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE
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›› A 17 de Dezembro o jovem Mohamed Bouazizi, licenciado e
desempregado, imolou-se pelo fogo num acto de revolta e pro-
testo contra a apreensão, pela polícia, das verduras que vendia
para sobreviver.
Foi o que ateou a revolta do povo tunisino e seguidamente o
de todo o mundo árabe. A razão que levou ao sacrifício de
Bouazizi foi a que levou milhões a se revoltarem: a falta de em-
prego, encarecimento dos bens alimentares, corte de direitos
sociais, aumento da pobreza.
A mesma que têm levado a greves e manifestações em Por-
tugal, na Grécia, em França, Inglaterra, EUA, etc, isto é, a revol-
ta contra a crise económica e social que afecta os trabalhado-
res, os jovens à procura do 1º emprego, pequenos empresários. 
O mesmo mundo, as mesmas causas, a mesma revolta. É a glo-
balização da exploração capitalista que leva à luta contra o sis-
tema que explora os trabalhadores e o povo em geral.
Mas há diferenças, para pior, no mundo árabe. As populações vi-
vem debaixo de regimes ditatoriais e corruptos, subordinados a
interesses estrangeiros; sem direitos políticos ou sindicais; com per-
centagens de população abaixo do nível de pobreza entre os 7 e
os 45%; com um desemprego, de 8 a 35%, que atinge especial-
mente os jovens que representam nestes países 40% da popu-

lação (em Portugal esta percentagem é de 16 e na França de 18%).
A revolta na Tunísia despoletou uma raiva que se vinha acumu-
lando e cujo alastramento foi facilitado pela mesma língua e
um sentimento de pan-islamismo.
Não foram as redes sociais que motivaram aqueles povos á re-
volta. Facilitou a mobilização, mas as motivações foram sociais
e políticas. A esmagadora maioria da população não utiliza es-
tes meios de comunicação, mas tal não impediu que as multi-
dões se concentrassem para fazer ouvir as suas reivindicações
sociais e que rapidamente se elevaram a políticas.
Embora um passado de lutas anticolonialistas e as lutas sociais
que sempre eclodiram, aquelas revoltas podem não evoluir
para processos revolucionários. A ausências de fortes organiza-
ções, sindicais e políticas, representativas da classe trabalhado-
ra e a ingerência das potências imperialistas que dominaram
aqueles Estados podem barrar o caminho de democracia, de
soberania nacional e anti-imperialista que tem estado presente
nestas revoltas populares.
Certamente o final não vai ser igual em todos os países.
Destaca-se o caso da Líbia.Com razões para descontentamen-
to popular, nos últimos anos, a situação evoluiu para guerra ci-
vil. É o pais árabe onde os EUA tinham menos influência e é
aquele onde o regime foi logo diabolizado pela UE e adminis-
tração de Obama e onde pesa o perigo de uma intervenção
imperialista mascarada de “ajuda humanitária”. Deixou de se
falar na repressão que continua noutros países; as notícias são
filtradas e deturpadas. Esquecem-se as verdadeiras razões que
levaram, com idênticas desculpas aos desastres humanitários
na Jugoslávia, no Afeganistão, no Iraque. Uma intervenção ar-
mada dos EUA, da EU ou da Nato, além de ilegítima só agra-
varia a situação do povo Líbio; iniciativas diplomáticas tenden-
tes a intermediar o conflito e acabar com a violência são váli-
das e necessárias; só aos líbios cabe decidir do seu futuro. 
Estamos a assistir a um momento histórico no mundo árabe. A
imagem dos povos árabes engrandeceu-se; a participação de
jovens, mulheres, a capacidade de auto-organização, desmen-
te o cliché que nos era impingido. Ditadores foram derrubados.
Abriram-se portas para um futuro melhor para aqueles povos.
um Magrebe e Médio Oriente democrático, soberano e livre de
ingerências estrangeiras é um factor de progresso e de paz, não
só para a região como para toda a humanidade.
Compete a todos nós criar uma onda de solidariedade activa
para com aqueles povos e contribuir, no caso, para que o go-
verno português cumpra os desígnios constitucionais e da Carta
das Nações Unidas, de respeito pela soberania dos Povos.

SÓ AOS POVOS ÁRABES 
CABE DECIDIR O SEU FUTURO

A REVOLTA NA TUNÍSIA DESPOLETOU UMA RAIVA
QUE SE VINHA ACUMULANDO E CUJO 

ALASTRAMENTO FOI FACILITADO PELA MESMA
LÍNGUA E UM SENTIMENTO DE PAN-ISLAMISMO.

NÃO FORAM AS REDES SOCIAIS QUE MOTIVARAM
AQUELES POVOS Á REVOLTA. FACILITOU 

A MOBILIZAÇÃO, MAS AS MOTIVAÇÕES FORAM
SOCIAIS E POLÍTICAS. A ESMAGADORA MAIORIA

DA POPULAÇÃO NÃO UTILIZA ESTES MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO, MAS TAL NÃO IMPEDIU QUE
AS MULTIDÕES SE CONCENTRASSEM PARA FAZER
OUVIR AS SUAS REIVINDICAÇÕES SOCIAIS E QUE

RAPIDAMENTE SE ELEVARAM A POLÍTICAS.

//  PONTOS DE VISTA//

NÃO AO ROUBO DOS SALÁRIOS E PENSÕES!

VITOR SILVA
CONSELHO PORTUGUÊS 
PARA A PAZ E COOPERAÇÃO




