
Nota à Comunicação Social

GOVERNO VIOLA O DIREITO À CONTRATAÇÃO COLECTIVA 
DOS TRABALHADORES COM CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

 DOS HOSPITAIS E.P.E.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, considera
inaceitável  o comportamento do Governo,  quando este procura limitar  o direito à contratação
colectiva dos trabalhadores com contrato individual  de trabalho(CIT),  em funções nos hospitais
E.P.E., tentando impôr remunerações, nomeadamente, salários e suplementos, por via legislativa.

Numa clara violação dos princípios que regem a contratação colectiva, o Governo quer incluir na
proposta de lei que “determina a aplicação com caracter transitório das reduções remuneratórias e
define os princípios a que deve obedecer a respectiva reversão” e no projecto de decreto-lei que
define  a  atribuição de  suplementos,  os  trabalhadores  do contrato  individual  de  trabalho,  dos
hospitais E.P.E..

Trata-se de uma manifesta intromissão na vontade negocial das partes que, por si, podem definir
livremente as matérias a incluir nos instrumentos de contratação colectiva a negociar.

Numa altura em que esta Federação se encontra, ao fim de vários anos de luta, a negociar acordos
colectivos  de trabalho dos  técnicos  superiores,  assistentes  técnicos,  assistentes  operacionais  e
técnicos de diagnóstico e terapêutica, do contrato individual de trabalho dos hospitais E.P.E., o
Governo subverte este processo e procura impôr que de fora da contratação ficam os salários e
suplementos, sobre os quais quer ele decidir unilateralmente.

A  Federação  não  aceita  este  comportamento  e  exige  que  o  Governo  não  se  intrometa  na
contratação colectiva a celebrar entre as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores e
as entidades empregadoras.

A  Federação  reclama,  igualmente,  que  sejam  repostos  os  cortes  salariais  impostos  aos
trabalhadores dos hospitais E.P.E., o respeito pelos direitos individuais e colectivos dos mesmos e
não aceitará quaisquer condições mais desfavoráveis na fixação condições de trabalho.
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