
Nota à Comunicação Social

GOVERNO QUER IMPÔR A LEI DA ROLHA
AOS TRABALHADORES DA SAÚDE

O projecto de despacho que visa criar um Código de Ética para a Saúde, que o Ministro da
tutela  pretende  aprovar,  não  é  mais  do  que  uma  “lei  da  rolha”para  impedir  que  os
trabalhadores do sector expressem livremente as suas opiniões sobre as medidas impostas pelo
Governo que visam destruir o Serviço Nacional de Saúde.

Trata-se de uma decisão inaceitável que viola frontalmente princípios fundamentais da Constituição
da República Portuguesa, designadamente, os da liberdade de expressão e de informação e realça o
caracter fascizante do Governo e em particular do Ministro da Saúde que de forma persecutória
quer impôr aos trabalhadores da Saúde o silêncio.

Para  além  disso,  esta  “lei  da  rolha”é  um  verdadeiro  instrumento  de  intromissão  na  vida  das
associações  sindicais  e  profissionais  do  sector,  ao  impedir  que  trabalhadores  da  Saúde  que
legitimamente são seus representantes se possam pronunciar, em nome das mesmas associações,
sobre os problemas que os afectam ou aos serviços do Sector.

Numa altura em que o Governo leva a cabo uma forte ofensiva contra o Serviço Nacional de Saúde,
através  do drástico corte  orçamental  imposto aos serviços,  do encerramento total  ou parcial  de
dezenas de unidades de saúde, da redução do número de trabalhadores e da degradação das suas
condições de trabalho, mas em que aumenta a contestação por parte destes e das populações, quer
agora aquele esconder as consequências das políticas que impõem.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais considera
que este é mais um passo deste Governo, no sentido de subverter integralmente o modelo de Estado
e de administração pública constitucionalmente definido, impondo um Estado autoritário, ao serviço
do grande capital e dos seus interesses.

Deste modo, entende a Federação que chegou a hora de os trabalhadores da Administração Pública,
designadamente os da Saúde dizerem basta e lutarem por uma alternativa política e de governo,
democrática e de esquerda.
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