
Nota à Comunicação Social

MINISTRO DA EDUCAÇÃO CONTINUA SEM RECEBER
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DA FUNÇÃO PÚBLICA

No passado dia 4 de Abril, o Secretário-Geral do Ministério da Educação e Ciência  transmitiu aos
activistas sindicais que ali se deslocaram, para exigirem uma reunião com o Ministro da Educação
há largo tempo pedida, que a mesma seria marcada em breve, não apontando, contudo, uma data
para o efeito.

Mais de um mês decorrido, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e
Sociais(FNSTFPS)  continua  sem ter  qualquer  informação  do  Ministro  da  Educação  e  Ciência,  quanto  à
realização da reunião pedida vai para dois anos e que sistematicamente aquele se recusa concretizar, ou não
dando resposta ou remetendo o assunto para directores-gerais sem poder de decisão.

Conforme sobejamente a FNSTFPS tem salientado, o conjunto de questões que quer ver discutidas com o
Ministro da Educação e Ciência, contidas no Caderno Reivindicativo do Pessoal Não Docente, para terem
solução, terão de ter decisão política deste, pelo que eventuais reuniões com representantes do Ministro que
não tenham poder de decisão política, são uma mera perca de tempo.

De entre as questões que a Federação considera serem de resolução urgente, estão a dramática falta de
pessoal não docente, nomeadamente auxiliar e o ilegítimo recurso aos “contratos de emprego-inserção e
inserção+”,  bem  como  à  crescente  contratação  à  hora,  situações  que  se  traduzem  numa  manifesta
exploração de mão-de-obra e na redução da qualidade dos serviços prestados, nas escolas da Rede Pública.

Com este quadro, a FNSTFPS considera imperioso dar continuidade, em primeiro lugar, ao processo de luta
pela consagração do direito ao diálogo e à negociação colectiva,  que o Ministro da Educação e Ciência
sistematicamente vilipendeia e, subsequentemente, pela consagração das reivindicações dos trabalhadores
não docentes, há largo tempo apresentadas.  

Deste modo, a partir desta data, diariamente, a Federação irá dirigir ao Ministro da Educação e Ciência, com
conhecimento ao Primeiro-Ministro, um ofício onde exige a marcação da reunião pretendida.

Ao mesmo tempo, os Grupos Parlamentares da Assembleia da República, serão igualmente informados do
comportamento do Ministro, aqui descrito, com a solicitação da sua intervenção, no quadro das competências
que possuem.

A Federação não deixará de equacionar novas acções de luta, com o envolvimento dos trabalhadores não
docentes, logo após o início do novo ano lectivo, em Setembro.
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