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                                                                     COMUNICADO Nº 3 – DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA  

Caros Colegas, 

Nesta conjuntura, com todos os “cortes cegos”, tudo nos continuam a retirar, como os dias de férias, 
que foram negociados e aceites pelas partes, a título de compensação, pela falta de aumento dos 
vencimentos. 

A Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), de 1/8/2014), 
passou a ser aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público, o regime de férias previsto 
no Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro), nomeadamente, o disposto nos artigos 
237º a 247º, conjugados com os artigos 126º a 132º do referido diploma legal.  

Através destas alterações, o período anual de férias, foi reduzido para 22 dias úteis (com uma perda 
de três dias , relativamente ao que vigorava). A este período de férias é igualmente acrescido um dia 
útil de férias por cada 10 anos de serviço, tendo sido perdidos os dias de férias pela idade do  
funcionário.  

Os esclarecimentos agora vertidos pelos Recursos Humanos - Regime de férias – LTFP, em sede de 
acumulação de férias, veio reviver o que foi aprovado em Junho do ano transato, muito embora, esta 
problemática seja transversal a todas a função pública, a Lei 35/2014 (desde 20 de Junho), foi 
publicada há meses. Contra essa perda de direitos, o STI manifestou-se através de comunicados e 
outras iniciativas junto da tutela e comunicação social. 

Estamos perante mais um “roubo salarial encapuçado”, porquanto, este direito (férias/compensação) 
foi atribuído no passado, a fim de compensar a falta do aumento da retribuição mensal. 

Entre as inúmeras perdas de direitos, acresce agora esta. Estamos perante outro ataque aos 
trabalhadores, não falamos somente de 3 dias de férias! 

Para a grande maioria dos trabalhadores, existe um negativo efeito multiplicador, devido aos anos de 
serviço prestado e de idade, por outro lado aumentam a carga horária e ao invés diminuem as férias! 

Onde está a segurança jurídica e no trabalho? E os direitos adquiridos previstos na Constituição? 
Tudo serve para invocar o superior interesse público, especialmente para subtrair aos trabalhadores, 
direitos anteriormente adquiridos. 

A generalidade das alterações, têm sido efetuadas pela negativa, tudo nivelado por baixo, nada por 
cima! Sempre a fragilizar e a diminuir os direitos dos trabalhadores. 

Importam dos outros países, tudo o que é desfavorável para os trabalhadores, sempre em nome da 
tão apregoada reforma. 
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Basta olhar para os demais “parceiros europeus”! Em termos legislativos e laborais existem dois 
pesos e duas medidas, os conformados e os inconformados! Vejamos o que se passa na Alemanha: 

“Tribunal constitucional alemão considera que as re formas são um direito dos trabalhadores 
idêntico à detenção de uma propriedade privada, cuj o valor não pode ser alterado. Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem segue a mesma linha.”  

Para além de todos os cortes, congelamentos e perdas de direitos, estamos a ser triplamente 
prejudicados, ora vejamos: 

Com o congelamento dos concursos e carreiras, e consequentemente com o empurrar das 
negociações, impede que os trabalhadores possam progredir, não de forma automática, mas por 
mérito e volte a ser possível, incentivos de desempenho. 

Temos espírito de missão e cumprimento do interesse público. Mas não fizemos voto de pobreza. 

 A progressão nas carreiras não pode continuar bloqueadas, há anos, sob pena de vermos sair os 
mais qualificados, empobrecendo os serviços e desmotivando os que ficam. 

Todos percebem que o serviço de excelência advém das condições que nos proporcionam, 
verificando-se que se torna cada vez mais difícil oferecer qualidade e excelência a que fomos 
habituados, uma vez que muitos serviços se encontram desfalcados e sem condições. A nível de 
chefias e dirigentes, o regime de substituição “pegou moda”! 

O SIADAP, têm na génese, uma relação sinalagmática (entre duas partes)! Com este “congelamento” 
estamos perante uma imposição unilateral, sem contrapartidas! 

Urge cada vez mais uma tomada de posição firme, com a devolução legítima do vínculo de 
nomeação, protege a nossa função (conteúdo funcional) e dignifica a classe. 

 As nossas funções de desgaste intenso, prejudicam a qualidade do serviço e a saúde de cada um. 

Esta Direção Distrital de Lisboa, não deixará de agir na defesa dos associados deste distrito de 
Lisboa e dos trabalhadores em geral, nomeadamente, na crítica pertinente à atuação de qualquer, 
seja ele qual for, colaborando com os eleitos a cumprir o seu mandato tal qual se propuseram. 

Nesse sentido, a distrital, está e sempre esteve ao lado desta ou de outra qualquer direção nacional, 
para colaborar no encontro das soluções a fim reverter a situação calamitosa em que nos 
encontramos e apoiar os sócios e trabalhadores em geral. 

É tempo de dizer BASTA! 

TODOS JUNTOS VAMOS LUTAR PELA REPOSIÇÃO DOS NOSSOS DIREITOS, PORQUE OS DEVERES TAMBÉM 

CUMPRIMOS... 

Lisboa, 6 de Fevereiro de 2015 

P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

O Presidente da Distrital, 

 

___________________________ 


