
AOS TRABALHADORES DO ISS,IP

NÃO AO DESPEDIMENTO
COLECTIVO!

O Governo quer atirar para a “requalificação”, ante-câmara do despedimento colectivo, quase 700
trabalhadores do Instituto da Segurança Social, IP,  somente com o intuito de diminuir o número de
trabalhadores naquele organismo e globalmente,  na Administração Pública,  ignorando quaisquer
medidas gestionárias de mobilidade dos trabalhadores afectados, entre carreiras e entre serviços.

O Instituto da Segurança Social, suportado na vontade do Governo em reduzir a valores residuais o
número de  trabalhadores  na Administração Pública,  não olhou a meios  para  concretizar  aquele
objectivo, subvertendo completamente a real situação dos trabalhadores que procura atirar para a
“requalificação”alegando que os mesmos são um “peso morto”no ISS,IP, o que não é verdade.

De facto e contrariamente ao que afirmou na Assembleia da República, o Ministro da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social, uma parte dos assistentes operacionais que o ISS, IP quer dispensar, já
há largo tempo desempenham funções administrativas e mesmo técnicas, possuindo habilitações
para  serem alvo  de  um processo  de  mobilidade  entre  carreiras,  coisa  que  este  Instituto  nunca
promoveu.

Efectivamente,  o  que  o  Governo  quer  é  despedir  os  trabalhadores  efectivos,  colocando-os  em
processo  de  requalificação,  para  os  substituir,  como  já  faz,  por  desempregados  ao  abrigo  de
contratos de emprego/inserção(CEI e CEI+), ou seja, quer trocar a estabilidade de emprego pela
precariedade e pelos baixos salários e por trabalho sem direitos.

É PRECISO LUTAR CONTRA A REQUALIFICAÇÃO/DESPEDIMENTO

Os trabalhadores do ISS,IP, só terão uma forma de impedir que este processo se concretize: lutar por
todos os meios ao seu alcance, individual e colectivamente, contra as medidas que o Instituto quer
concretizar.

Para isso, logo que informado pelo dirigente responsável pelo processo de requalificação, qual o
método de selecção que irá ser adoptado, para colocar os trabalhadores na requalificação e depois
de afixadas as listas ordenadas com os nomes dos trabalhadores abrangidos, devem estes dirigir-se,
de imediato, ao respectivo Sindicato, a fim de efectuarem, contenciosamente, a contestação da sua
presença nas listas. Inicia-se, deste modo, um processo que visa impugnar a decisão tomada pelo
ISS,IP.

Por  outro  lado,  é  fundamental  que  os  trabalhadores  contrariem  a  decisão  de  os  colocar  na
requalificação/despedimento,  levando  a  cabo  as  acções  de  luta  que  se  avaliem como  as  mais
adequadas àquele objectivo. Em idênticos processos, como o dos supranumerários, no Ministério da
Agricultura,  em  2007/2008,  as  acções  de  luta  levadas  a  cabo,  com  diversas  manifestações  e
concentrações, foram determinantes para obrigar o Governo a inverter a sua vontade, anulando em



grande parte o que anteriormente tinha decidido.

O QUE FICA EM CAUSA NO IMEDIATO

Os  trabalhadores  colocados  no  processo  de  requalificação/despedimento,  serão  de  imediato,
penalisados com uma redução de 60% no valor da sua remuneração mensal e subsídios de férias e
de  natal,  durante  os  primeiros  doze  meses,  após  o  que  passarão  a  receber,  sómente,  40% das
mesmas remunerações.

Os trabalhadores admitidos depois de 2008 colocados no processo de requalificação/despedimento,
ao fim de 12 meses serão despedidos.

É PRECISO DEITAR POR TERRA A INTENÇÃO DO GOVERNO!

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais exige que
este processo seja de imediato anulado. Os motivos invocados pelo Governo e pelo ISS,IP, são
falsos.

Esta Federação e os Sindicatos nela filiados, irão adoptar as acções de luta e as iniciativas jurídicas
que melhor se adequem ao objectivo de deitar por terra a intenção do Governo de proceder ao
despedimento colectivo de trabalhadores no ISS,IP.
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