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O alcance da jornada de greve geral da Função Pública 

 

As maiores federações de sindicatos da Função Pública (da CGTP e da UGT) apresentaram um pré-aviso de 

greve para o dia 13 de Março. 

 

     É uma realidade que o governo PSD/CDS não 

desiste de prosseguir a aplicação do programa de 

medidas contra todas as camadas da população 

trabalhadora, de acordo com as exigências das 

instituições da União Europeia e do FMI. 

     Trata-se do programa do Governo, constante do 

Plano de Estratégia Orçamental (em continuação do 

Memorando da Troika), do Guião da Reforma do 

Estado de Paulo Portas, da municipalização das 

funções socias do Estado e da Lei do Orçamento do 

Estado. Lembremos que desta última Lei consta o 

corte de mais 700 milhões de euros nos ensinos 

básico e secundário, e o despedimento de cerca de 

12 mil funcionários públicos através da figura jurí-

dica denominada “requalificação profissional” (1). 

     Os militantes do POUS consideram, tal como 

para milhares de militantes de outras tendências 

políticas ou partidárias, que a unificação e 

centralização de todos os movimentos de resistência 

e mobilização poderá levar à interrupção desta 

política. 

     Essa mobilização, construída em unidade com os 

sindicatos e CTs, poderá garantir uma viragem real 

na sociedade portuguesa, em ligação com a 

resistência e a mobilização dos trabalhadores e dos 

povos de outros países da Europa e do resto do 

mundo. 

     Se, pelo contrário, se se fizer depender a derrota 

do Governo das próximas legislativas – deixando-o, 

entretanto, continuar a corroer o Serviço Nacional de 

Saúde, a Escola Pública, a Segurança Social, todos 

os serviços públicos através do despedimento ou da 

precaridade dos seus trabalhadores, e a vender o que 

resta do nosso país – não será deixar o campo aberto 

para aqueles que forem eleitos continuarem com as 

 

 mesmas políticas, seja qual for o seu programa? 

     Neste contexto, o facto de estar convocada uma 

jornada de greve geral de toda a Função Pública, por 

todas as federações e a maioria dos sindicatos, quer 

da CGTP quer da UGT, para o dia 13 de Março, não 

pode ser senão entendido como um passo de grande 

importância na luta de classes em Portugal. 

     É um facto que cada federação fez a sua própria 

convocatória. Não se viu que tivesse havido ou haja 

um acordo para uma mobilização conjunta. 

     Mas, não é muito habitual, em pleno período pré-

eleitoral, as federações sindicais da UGT e da CGTP 

assumirem uma convocatória de greve contra a 

ofensiva do Governo. 

     Uma tal decisão indicia que o grau de resistência 

dos trabalhadores da Função Pública e a sua vontade 

de realizar a unidade na luta se reflecte no seio dos 

seus sindicatos. Mostra que procuram utilizá-los 

para se defenderem face à brutalidade dos ataques de 

que estão a ser alvo. Brutalidade inaudita, como se 

pode verificar no despedimento/requalificação, feito 

através de e-mail, dos técnicos da Segurança Social. 

     Não será por acaso que o Sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado escreve, na sua convocatória da 

greve: “É tempo de dizer basta!”. 

     Ninguém sabe quais serão os resultados desta 

greve (2). Mas esta greve, sendo massiva), poderá 

constituir um sério revés para o Governo e criar as 

condições de mobilização que imponha para já, entre 

as múltiplas e legítimas exigências de todos, a 

retirada da decisão de despedimento através da 

figura da requalificação profissional, um contrato de 

trabalho para todos os trabalhadores e a reposição do 

horário semanal das 35 horas (3). 

     Os militantes do POUS bater-se-ão lado a lado,  
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com o conjunto da classe, nos sindicatos a que 

pertencem, para ajudar a realizar as condições de 

unidade que levem os sindicatos da Função Pública 

a continuar a mobilização até o Governo retroceder 

nos ataques aos funcionários públicos. 

      A carta (ver caixa), assinada por docentes e 

assistentes operacionais da Escola Básica 2,3 de 

Alcabideche, por iniciativa de uma dirigente do 

Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL) 

e de duas docentes membros de uma lista candidata 

às eleições para esse Sindicato – carta que recebeu 

também o acordo do Director da Escola – 

exemplifica em concreto como é possível, em cada 

escola, em cada serviço público, trabalhar para 

realizar a unidade, de baixo acima, na base das 

reivindicações dos trabalhadores, e assim impor um 

recuo ao Governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Já foram destruídos cerca de 90 mil postos de  

trabalho na Administração Pública, desde 2010, a 

 grande maioria durante a vigência deste Governo.  

 

(2) Notemos que serão muitos os trabalhadores a não 

sentir segurança para fazer esta greve, por 

pensarem que tal atitude poderá ser o último 

pretexto de um chefe para decidir escrever o seu 

nome na lista daqueles que, por ordem superior, 

tem que afastar do serviço. Enquanto, para outros, 

o grau de precariedade atingiu o limite da 

insegurança total, de que são exemplo os 

trabalhadores destacados para exercer funções nos 

Serviços públicos, mediante o pagamento 

temporário do subsídio de desemprego. 

 

(3) O horário semanal de 35 horas está a ser garantido 

na prática em muitas autarquias, em resultado da 

luta dos seus trabalhadores, apoiados no Sindicato 

dos Trabalhadores da Administração Local 

(STAL). 
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Reunião de mobilização na Escola EB2,3 de Alcabideche, a 11 de Março, para preparar 

a jornada de greve de todos os trabalhadores da Função Pública (*) 

 
     Um grupo de seis trabalhadores da Escola EB2,3 de Alcabideche enviou um Convite às Direcções da Frente 

Comum (de sindicatos da Administração Pública, da CGTP), da FESAP (Federação de Sindicatos da Administração 

Pública, da UGT), do SPGL (membro da CGTP), do SINDEP e da FNE (ambos membros da UGT) para participarem 

numa reunião nessa Escola, visando reforçar a mobilização e a unidade necessárias ao bom sucesso da jornada de 

greve geral de 13 de Março. 

     A carta aos dirigentes dessas organizações sindicais diz o seguinte: 

«Está convocada, por todos vós, uma jornada de greve para todos os trabalhadores da Função Pública, com o 

objectivo de obrigar o Governo a retroceder na ofensiva contra todos nós e contra os Serviços públicos. 

     Os problemas são sentidos por cada um e por cada sector de forma específica e grave, como vocês 

denunciam: desde o despedimento através da requalificação profissional e mobilidade, à necessidade premente 

de ver restabelecido o horário de trabalho de 35 horas, ou à reposição dos salários e à retirada do processo de 

municipalização das funções sociais do Estado. 

     Congratulando-nos com o facto de serem todos a convocar a greve, vimos convidar-nos a participar numa 

reunião de preparação da mobilização, no dia 11 de Março, pelas 16h 30m, na Escola EB2,3 de Alcabideche.» 

 
(*) Com a devida reverência e no respeito total pelos passos dados dos trabalhadores desta escola com os seus 

sindicatos, publicamos a carta destes trabalhadores. 

 

 


