
AOS TRABALHADORES DAS ESCOLAS E 
JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA

IMPÕE-SE A IMPÕE-SE A 
UNIDADE NA LUTA, UNIDADE NA LUTA, 

DOS TRABALHADORES, DOS TRABALHADORES, 
CONTRA ESTAS POLÍTICAS CONTRA ESTAS POLÍTICAS 

E ESTE GOVERNO!E ESTE GOVERNO!

ADERE À GREVE GERAL!
27 de Junho

A  Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em 
Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), decidiu aderir à Greve 

Geral, convocada pela CGTP-IN, para dia 27 de Junho.
Esta Greve Geral é a resposta que todos os trabalhadores da Administração Pública têm que dar  
perante mais um ataque sem precedentes deste governo, rendido incondicionalmente às políticas da 
troika  estrangeira  do  FMI/BCE/UE,  aos  direitos  dos  trabalhadores,  aos  serviços  públicos  e  às 
funções  sociais  que,  constitucionalmente,  competem  ao  Estado,  nomeadamente  na  Saúde,  na 
Educação e na Segurança Social. 
A  FNSTFPS,  ciente  de  que  a  unidade  dos 
trabalhadores é fundamental neste momento em 
que o governo se prepara para:
 Despedir  transversalmente  em  todos  os 

sectores  da  Administração  Pública, 
trabalhadores  das  carreiras  de  assistente 
técnico e de assistente operacional, através 
de  um  logro  a  que  chamam  programa  de 
rescisões amigáveis;

 Aumentar  a  precariedade  e  a  utilização 
abusiva  dos  trabalhadores  desempregados 
(os  CEI)para  o  exercício  de  funções  de 
carácter permanente em todos os sectores; 

 Aumentar o horário de trabalho de 7 para 8 
horas diárias (40h semanais);

 Reduzir salários através a imposição de uma 
falsa convergência com o sector privado; 

 Modificar toda a legislação da função pública 
com um falso argumento da arrumação da 
legislação dispersa, que deixa adivinhar mais 
retirada de direitos,  

decidiu alterar as características da acção de 
luta que foi decidida para os Trabalhadores 
da Rede Pública de Ensino e Educação.
A  absoluta  necessidade  da  unidade  dos 
trabalhadores portugueses, tão  necessária para 
combater  este  novo  ataque  do  Governo 
PSD/CDS,  levou a  nossa  Federação  a  tomar 
esta  decisão,  convicta  no  entanto  de  que a 
mesma não retira ou reduz a importância da luta 
dos trabalhadores  deste  sector, tão  fustigados 
por estas políticas, que só poderão acabar com 
a  demissão deste  governo,  a  marcação  de 
eleições  legislativas  numa  perspectiva  de 
governo e  de  políticas de esquerda, de ruptura 
com as imposições das “tróikas” de dentro e de 
fora.



Assim, as concentrações que estavam previstas 
para junto  das  ex-Direcções  Regionais  de 
Educação ficam  sem  efeito,  realizando-se  no 
seu  lugar um Plenário  Nacional  de 
Dirigentes, Delegados e Activistas, no 
dia 7 de Junho em Lisboa, pelas 15.00 
horas,  em  frente  ao  Ministério  da 
Educação  e  Ciência,  tendo  sido 
suspenso  o  calendário  de  lutas 
anteriormente definido.

Convocamos  pois,  todos  os  dirigentes  e 
delegados e activistas sindicais,  dos Sindicatos 
da  Federação,  para  participarem  neste 
PLENÁRIO  NACIONAL onde  será  posta  à 
consideração  dos  presentes uma  resolução 
onde  serão  reafirmadas  as  reivindicações  dos 
trabalhadores das Escolas e Jardins de Infância 
da  Rede  Pública  e  a  sua  determinação  para 
participarem na GREVE GERAL, marcada para 
27 de Junho.

É PRECISO AFIRMAR A UNIDADE NA LUTA 
DOS TRABALHADORES PORTUGUESES!
É PRECISO DERROTAR ESTE GOVERNO E 
ESTA POLÍTICA!

  ADERE À    
DE 27 DE JUNHO!  
Contacta o teu Sindicato!
Lisboa, 31 de Maio de 2013
A FNSTFPS


