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Greve massiva dos trabalhadores da Administração Pública 
 

Centenas de milhares de trabalhadores da 
Administração Pública encerraram centenas 
de serviços, sobretudo nos hospitais e nas 
escolas. 

Segundo Ana Avoila, dirigente da Frente 
Comum dos sindicatos da Administração 
Pública (filiados na CGTP), tratou-se de uma 
das maiores greves dos últimos anos dos 
funcionários públicos. A média de paralisação 
foi de 70% a 90% em muitos serviços. 

A greve foi convocada pelas seguintes 
reivindicações: 

- Descongelamento dos salários e das 
carreiras. 

- Cumprimento do horário de trabalho de 
trinta e cinco horas, para todos os 
funcionários do Estado, pois tendo sido 
reposto este horário em 2016, aqueles que 
têm um contrato individual de trabalho foram 
excluídos. 

- Pagamento das horas extraordinárias. 

A Direcção da CGTP afirma que o poder de 
compra dos trabalhadores da Administração 
Pública caiu mais de 11% em dez anos, e 
está em risco de diminuir mais 8,9% devido 
ao congelamento das remunerações previsto 
no Programa de Estabilidade até 2021. 

Também Eugénio Rosa, economista da 
CGTP entrevistado pelo Diário de Noticias 
em 26/5/2017, afirmou: 

«Muitos funcionários públicos chegaram a 
Outubro de 2016 (mês em que o corte 
salarial ficou totalmente revertido) a receber 
menos do que em 2010, por causa do IRS». 
Eugénio Rosa diz também, no seu estudo 
sobre o Orçamento do Estado para 2017, que 
os grandes sacrificados neste Orçamento 
estão a ser os 660 mil trabalhadores da 
Função Pública. 

Estudo onde refere que, entre estes, há 245 
mil assistentes técnicos e operacionais 
(37,5% do total) a assegurar o funcionamento 
de todos os ministérios. Os salários destes 
funcionários é tão baixo que nem sequer 
foram alvo de cortes, mas o seu poder de 
compra tem diminuído de forma brutal, em 
virtude da inflação e do aumento dos 
impostos. 

No entanto, esta greve foi massiva apesar de 
não ter havido uma acção concertada entre 
as Direcções da Frente Comum dos 
sindicatos da Administração Pública, nem 
com as Direcções dos sindicatos deste sector 
filiados na UGT. 

Sabe-se não terem sido poucos os 
professores que manifestaram, junto dos 
dirigentes sindicais do Sindicato dos 
Professores da Grande Lisboa (SPGL), o seu 
desejo de fazer esta greve. O mesmo 
aconteceu com médicos e enfermeiros. A 
generalidade dos funcionários públicos 
esperava que esta greve tivesse sido 
convocada pelo conjunto dos sindicatos que 
os representam. Eles aspiravam e aspiram à 
realização da unidade para conseguirem as 
suas reivindicações. 

O POUS – pronunciando-se incondicional-
mente a favor de todas as reivindicações que 
levaram os trabalhadores da Administra-ção 
Pública a fazerem greve, e respeitando, de 
forma escrupulosa, a autonomia e a 
independência das organizações sindicais – 
considera que é crucial a realização da 
unidade do conjunto destes trabalhadores 
com os seus sindicatos, para ganhar as 
reivindicações porque se têm batido. 

É da responsabilidade das Direcções destas 
estruturas sindicais organizarem esta 
mobilização unida. 
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