
A Proposta Reivindicativa para 2010 
tem, fundamentalmente, os 
seguintes objectivos:
1. Recuperar, gradualmente, o poder de 

compra perdido pelos trabalhadores 
e  aposentados  da  Administração 
Pública, desde 2000;

2. Eliminar a insegurança e o arbítrio na 
Administração  Pública,  como impõe 
a  Constituição  da  República, 
introduzindo  regras  claras  que 
permitam  aos  trabalhadores 
desenvolver  a  sua  actividade 
profissional com segurança;

3. Afirmar  uma  Administração  Pública 
eficiente e prestigiada, que garanta a 
prestação  de  serviços  públicos  de 
qualidade;

4. Corrigir  graves  injustiças  que  têm 
atingido  os  trabalhadores  da 
Administração Pública, em particular 
nos  últimos  anos,  com a  legislação 
aprovada para o sector;

5. Revogar  a  legislação  que  retirou 
direitos  fundamentais  dos 
trabalhadores,  adquiridos  ao  longo 
de mais de 3 décadas de luta.

Assim, os Sindicatos da Frente 
Comum apresentam ao governo 
a seguinte Proposta 
Reivindicativa para 2010:
TABELA SALARIAL E RESTANTES 

PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS
1. Aumento  de  4,5%  da  Tabela 

Remuneratória Única e das pensões, 
com  uma  subida  mínima  de  50 
euros;

2. Actualização do Subsídio de Refeição 
para € 6,50;

3. Actualização dos escalões do IRS em 
10%;

4. Dedução,  em  sede  de  IRS,  das 
despesas com formação profissional 
e  equipamento  para  o  exercício  de 
funções;

5. Actualização das comparticipações da 
ADSE em 10%;

6. Regulamentação e aplicação de todos 
os  suplementos  remuneratórios, 
designadamente  do  suplemento  de 
risco,  penosidade  e  insalubridade, 
dando cumprimento a compromissos 
assumidos pelo Governo e a decisões 
da Assembleia da República;

7. Afectação  e  cativação  de  verbas,  no 
orçamento  de  cada  serviço,  que 
garantam que todos os  trabalhadores 
que  preencham  os  requisitos  para 
mudarem  de  posicionamento 
remuneratório  não  fiquem 
dependentes,  nem  de  cabimentação 
orçamental, nem da arbitrariedade das 
hierarquias;

APOSENTAÇÃO
8. Revogação  das  Leis  1/2004,  60/2005  e 

52/2007  e  do  Decreto-Lei  286/93,  de 
20/8, com repristinação do Estatuto da 
Aposentação,  na  sua  redacção 
anterior;

9.No caso de trabalhadores que saiam da 
Administração  Pública  para  o  sector 
privado,  o  cálculo  do  valor  das 
pensões  passará  a  ser  efectuado  de 
forma idêntica à que vigora no regime 
geral  de  segurança  social, 
actualizando  as  remunerações  aí 
recebidas;

10.Os descontos  para  a  Caixa  Geral  de 
Aposentações  e  para  a  ADSE,  por 
parte dos trabalhadores em regime de 
cedência,  ou  qualquer  outro 
legalmente  previsto,  terão  de  incidir 
sobre a totalidade das remunerações 
auferidas pelos mesmos;  

11. No  caso  de  aposentação  antecipada, 
os  anos  de  penalização  (em  falta) 
terão  de  ser  calculados  por 
arredondamento  –  é  absurdo  que  a 
falta de 1 dia impeça a contagem de 1 
ano; 

EMPREGO PÚBLICO E 
ESTABILIDADE

12. Revogação da Lei 12-A/2008, a fim de 
assegurar  o  vínculo  de  emprego 
público  a  todos  os  trabalhadores  da 

AP;
13. Revogação  da  Lei  59/2008,  de  11/9 

(RCTFP);
14. Revogação da  Portaria  n.º  83-A/2009,  de 

22/1,  que  regulamenta  a  tramitação  do 
processo concursal,  com a repristinação 
do regime concursal anterior;

15. Revogação da Lei da Mobilidade (Lei n.º 
53/2006, de 7/12) e reposição da situação 
de  actividade  aos  trabalhadores 
empurrados  para  a  situação  de 
mobilidade  especial,  com  os  efeitos 
inerentes;

16. Revogação do SIADAP e estabelecimento 
de  um  sistema  de  avaliação  de 
desempenho sem “quotas”, que tenha em 
conta  o  interesse  público  e  o 
desenvolvimento  profissional  dos 
trabalhadores;

17. Recuperação  do  anterior  regime  de 
reconversão  e  reclassificação  de 
trabalhadores;

18. Transformação  em  vínculo  permanente 
(nomeação) do vínculo precário de todos 
os  trabalhadores  que  estejam  a 
desempenhar funções que correspondam 
a  necessidades  permanentes  dos 
serviços;

NEGOCIAÇÃO COLECTIVA
A – Em geral
19.Concretização  do  efectivo  direito  à 

negociação  e  contratação  colectiva  na 
Administração  Pública,  relativamente  a 
todas  as  matérias  referentes  às  relações 
laborais;

20.Apresentação  prévia  aos  Sindicatos,  por 
parte  dos  Ministérios,  dos  estudos  que 
justifiquem  qualquer  medida  de  extinção, 
fusão e reestruturação de serviços, assim 
como  de  alegada  racionalização  de 



efectivos,  no  sentido  de  ser  cumprido  o 
direito  ao  trabalho  previsto  na 
Constituição; 

21.Negociação com os Sindicatos de todas as 
matérias  que  tenham efeitos  na  situação 
dos  trabalhadores,  e  publicação  das  que 
tenham  sido  acordadas  em  sede  de 
negociação colectiva;

B – Carreiras
22.Revogação  do  DL  121/2008,  de  11/7,  que 

extinguiu as carreiras, e negociação de um 
novo sistema  de carreiras que assegure a 
todos a possibilidade de acesso ao topo, 
sem  constrangimentos  administrativos, 
tendo em conta o aumento das exigências 
profissionais  e  de  conhecimentos  para  o 
desempenho das funções;

23.Recuperação  do  tempo  de  serviço  de 
congelamento, para efeitos de progressão 
na carreira e reposicionamento salarial no 
escalão;

24.Aplicação  dos  Decretos-lei  404-A/98,  412-
A/98  e  Lei-quadro  das  Inspecções  às 
carreiras  e  trabalhadores  a  que  não 
tenham ainda sido aplicados;

C – Liberdade sindical
25.Consagração de um quadro legal que, no 

respeito pela autonomia das organizações 
sindicais, assegure a cabal efectivação de 
todos  os  direitos  e  liberdades  sindicais, 
com  a  atribuição  do  crédito  de  horas  a 
todos  os  membros  dos  órgãos  das 
associações  sindicais,  sem  recurso  a 
“tectos” artificiais.

 D – Acção social complementar
26.Repor  o  valor  da  contribuição  dos 

trabalhadores para a ADSE para 1%;
27.Repor a situação de não desconto para a 

ADSE, por parte dos aposentados;
28.Alargamento  da  ADSE  a  todos  os 

trabalhadores  que  desempenham 
funções públicas,  independentemente 
da entidade empregadora e do vínculo 
laboral;

E – Formação Profissional
29.Garantir aos trabalhadores, a nível de 

cada serviço, as horas de formação a 
que têm direito, por Lei,  não podendo 
os  serviços  opor-se  à  frequência 
dessas acções de formação;

30.Aprovação  das  candidaturas 
apresentadas  pelas  associações 
sindicais  com  vista  ao  aumento  da 
qualificação  profissional  dos 
trabalhadores;

F – Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho

31.Cumprimento das  leis  e  dos  acordos 
sobre SHST e negociação, no âmbito 
da contratação colectiva,  de medidas 
que permitam desenvolver com maior 
eficácia o trabalho dos representantes 
dos trabalhadores;

32.Formação dos trabalhadores em SHST 
e  concessão  de  dispensa  aos 
candidatos a representantes de SHST 
para  poderem  participar  nessas 
acções de formação;

G – Maternidade
33.Pagamento integral aos trabalhadores 

em regime  de  contrato  (a  termo),  do 
período  de  licença  de  maternidade  e 
paternidade,  mesmo  que  este  se 
prolongue  para  além  da  data  de 
caducidade do contrato.

Nos últimos anos e, 
designadamente, com o 
Governo de maioria absoluta 
do PS, os trabalhadores da 
Administração Pública foram 
confrontados com ferozes 
ataques aos seus direitos e 
com uma continuada 
degradação das suas 
condições de vida e de 
trabalho. 
A  política  prosseguida  pelos  sucessivos 
Governos,  desde  2000,  levou  a  uma 
redução muito acentuada e continuada no 
poder  de  compra  dos  trabalhadores  da 
Administração  Pública,  que  ficou  muito 
longe de ser  recuperado com o aumento 
dos  vencimentos  superior  à  taxa  de 
inflação verificada este ano.
A  melhoria  das  condições  de  vida  dos 
trabalhadores  e,  designadamente,  o 
aumento dos salários e das pensões, são 
um  estímulo  à  dinamização  do  mercado 
interno  e,  consequentemente,  uma forma 
de  dinamizar  o  desenvolvimento  da 
economia  nacional,  imprescindível  para 
combater  os  resultados  desastrosos  das 
políticas de direita de sucessivos governos 
e da actual crise do capitalismo. 
A precariedade, por exemplo, é hoje uma 
realidade  na  generalidade  da 
Administração  Pública.  Este  objectivo  foi 
prosseguido  pela  política  de  direita 

desenvolvida  há  mais  de  33  anos  e 
aprofundada  pelo  Governo  do  PS,  que  se 
assumiu  como  o  principal  responsável  na 
grosseira violação do princípio constitucional 
de  que  “incumbe  ao  Estado  promover  a  
execução de políticas de pleno emprego”. 
Esta  política  anti-trabalhadores  tem também 
trazido graves  prejuízos às populações,  que 
vêem  degradar-se  serviços  públicos 
essenciais,  designadamente,  nas  áreas  da 
saúde,  da  educação,  da  justiça,  ou  da 
segurança.

Mas os  trabalhadores  vão continuar  a 
lutar pelo respeito pela Constituição da 
República, pela reposição do poder de 
compra  perdido  e  de  direitos 
fundamentais dos trabalhadores e dos 
aposentados.

PROPOSTA REIVINDICATIVA COMUM

VAMOS CONTINUAR A LUTAR


