
Nota à Comunicação Social

MINISTRO DA EDUCAÇÃO MANIFESTA TOTAL DESRESPEITO
PELO DIÁLOGO E DIREITO DE NEGOCIAÇÃO

COM OS SINDICATOS DOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES

O Ministro da Educação continua, num silêncio absoluto, sem receber a Federação Nacional dos
Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, numa atitude de total desrespeito pelo
diálogo  e  pelo  direito  de  negociação  colectiva  atribuído  aos  Sindicatos  representativos  dos
trabalhadores não docentes do Ministério da Educação.

Há mais de um ano que esta Federação procura reunir com o Ministro da Educação ou com um dos
seus Secretários de Estado, pretensão que tem sido inviabilizada sistematicamente por Nuno Crato,
que  tem  sempre  remetido  a  discussão  das  pretensões  dos  trabalhadores  não  docentes,  para
assessores ou directores-gerais, sem capacidade política para tomarem decisões.

Depois de em 4 de Abril passado, um grupo de dirigentes e delegados sindicais ter permanecido
várias horas no átrio do Ministério da Educação, a exigir a marcação da reunião há muito pretendida
e de o Ministro da Educação se ter comprometido, através do Secretário-Geral do Ministério, em
marcar o encontro reivindicado para a semana seguinte, aquele remeteu-se, de novo, ao silêncio.

Desde o passado dia 16 de Maio que, diariamente, esta Federação está a dirigir a Nuno Crato, com
conhecimento ao Primeiro-Ministro, um ofício onde lhe é relembrado o compromisso que assumiu
em 4 de Abril e o dever que tem de respeitar o direito ao diálogo e à negociação colectiva com as
organizações sindicais, iniciativa que até à presente data não mereceu reacção do Ministro.

Assim,  a  Federação  irá  dirigir  aos  Grupos  Parlamentares  da  Assembleia  da  República,  uma
exposição sobre este processo, requerendo que  os  mesmos,  no  âmbito  das  suas  competências,
intervenham com vista ao desbloqueamento desta situação inaceitável num regime democrático.

Como já anunciámos anteriormente, logo após o período de férias nas escolas da Rede Pública, a
Federação e os Sindicatos nela filiados, irão propôr a realização de novas acções de luta para que o
processo de negociação do caderno reivindicativo dos trabalhadores não docentes seja finalmente
aberto e discutidas as melhores soluções para os problemas da falta de pessoal, de exponencial
precarização do emprego, da ausência do direito à carreira, da inexistente formação profissional, do
aumento da carga horária, da falta de condições de trabalho, da degradação da qualidade da Escola
Pública e das implicações para os trabalhadores, das medidas previstas no documento “Um Estado
Melhor”, relacionadas com a Educação e o Ensino.
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