
Por uma Administração Pública ao serviço de todos, pelos direitos dos
trabalhadores!

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública saúda todos os trabalhadores que, com o seu

voto, retiraram a maioria absoluta a PSD/CDS, contribuindo para a existência de um novo quadro político

que lhes poderá ser mais favorável. 

Considerando que os trabalhadores e aposentados da Administração Pública foram  muito prejudicados

pelas medidas do anterior  governo PSD/CDS-PP,  designadamente através de sucessivos roubos nos seus

salários e pensões, congelamentos nas progressões e promoções na carreira, encerramento de serviços

públicos, destruição do vínculo público, aumento do horário de trabalho, entre tantas outras medidas com

drásticas consequências nas suas vidas, é tempo agora de lembrar a atual maioria parlamentar de esquerda

que deverá cumprir as medidas a que se propôs e constam dos programas eleitorais dos diversos partidos,

com as quais se comprometeram com os sindicatos aquando das reuniões com os grupos parlamentares.

Desde logo, os trabalhadores da Administração Pública consideram indispensável e urgente a reposição das

35 horas de trabalho, a reposição dos salários na íntegra, uma justa actualização salarial e das pensões em

2016,   o  descongelamento  das  posições  remuneratórias,  o  restabelecimento  das  condições  gerais  da

aposentação  sem  penalizações,  salvaguardando  os  regimes  específicos,  uma  política  que  favoreça  o

emprego público estável,  a defesa dos serviços públicos com o fim dos encerramentos e privatizações, a

revogação  da  requalificação,  a  suspensão  e  posterior  revogação  do  processo  de  municipalização,  o

alargamento  dos  escalões  de  IRS,  o  fim  da sobretaxa  e  o  respeito  pelo  direito  à  negociação  com os

sindicatos.

Existem, hoje, melhores condições políticas para a defesa de uma Administração Pública ao serviço do país

e das populações, que respeite a dignidade e os direitos dos seus trabalhadores. Nesse sentido, apelamos

aos trabalhadores que reivindiquem a efectivação dos seus direitos, lutem por eles e exijam o cumprimento

dos compromissos eleitorais que vão ao encontro das suas exigências. 

Só a unidade e a luta dos trabalhadores poderá garantir a defesa dos seus direitos!

FCSAP, 9 de Outubro de 2015


