
Nota à Comunicação Social 

IMPÕE-SE A URGENTE DEMISSÃO DESTE GOVERNO!

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, numa 
análise à decisão tomada pelo Tribunal Constitucional, sobre algumas normas do Orçamento 
de Estado para 2013, declarando a sua inconstitucionalidade e à subsequente reacção do 
Governo, concluiu o seguinte:

1. Com a decisão agora  tomada,  prova-se que este  governo actua fora  do quadro  da 
Constituição da República Portuguesa, ao concretizar diversas medidas políticas que se 
têm  constituído  como  verdadeiros  ataques  aos  direitos  dos  trabalhadores  e  dos 
aposentados, nomeadamente, da Administração Pública;

2. A  decisão  do  Tribunal  Constitucional,  não  tendo  ido  tão  longe  na  pronúncia  de 
inconstitucionalidade, como se exigia, nomeadamente quanto ao roubo nos salários, por 
via do aumento injusto da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho, vem ainda 
assim, dar razão à luta travada ao longo de meses e meses por trabalho com direitos e  
contra a degradação das condições de vida, ao determinar a reposição dos subsídios de 
férias dos trabalhadores do activo e dos aposentados.

3. A reacção  do  Governo,  pela  voz  do  1º  Ministro,  revela  a  real  natureza  do  actual 
executivo, de profundo desrespeito pelas condições de vida dos portugueses em geral  e 
dos trabalhadores da Administração Pública em particular, ao ameaçar com um contra-
ataque, tendo como alvo as funções sociais do Estado e o direito ao emprego na função 
pública.  

4. É preciso impedir que este governo, a pretexto da declaração da inconstitucionalidade 
de algumas normas do OE/2013, venha a adoptar um conjunto de novas medidas de 
austeridade a todo o custo e que mais não visam a eliminação do direito ao emprego na 
Administração Pública e a destruição das funções sociais do Estado.

5. Deste modo, a nossa Federação e os trabalhadores da Administração pública, irão dar 
continuidade à luta, quer no plano sectorial, quer no plano unitário, pela demissão deste  
governo e pela consagração de uma nova política.

6. Pelo que apela à participação dos trabalhadores da Administração Pública, na Marcha 
Contra o Empobrecimento, que está a decorrer desde o passado dia 6 e que culmina, no 
próximo Sábado, em Lisboa.
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