
Resolução

O público é de todos, o privado é só de alguns!

Reverter as privatizações! Recuperar o que é de todos!

 
A pandemia desencadeou um brutal ataque do grande capital e das forças que o servem
contra direitos  individuais e colectivos  dos trabalhadores.  Levaram a cabo o saque a
salários  e  o  empobrecimento  dos  trabalhadores  ao  mesmo tempo que  respondiam à
travagem da actividade económica com a drenagem de avultados recursos públicos para
o grande capital,  mantendo intocáveis ou aumentando os lucros e a concentração da
riqueza. Um ataque em que pesou a seu favor a precariedade, verdadeira antecâmara do
despedimento  e  do  desemprego  e  da  pobreza que atingiu  milhões de  trabalhadores.
Acentuaram-se as gritantes desigualdades e injustiças em cada país e à escala mundial,
nas  quais  pesam  as  privatizações  e  liberalizações  nos  sectores  estratégicos,
particularmente no sector da saúde. Em alguns casos ficaram a nú os efeitos do sub-
financiamento, da carência de meios e da degradação das condições de trabalho, das
carreiras  e  dos  salários.  Em outros  casos  os  povos  sofreram as  consequências  das
fracturas abertas pelo desmantelamento ou ausência de serviços públicos e universais de
saúde. A pandemia acelerou a crise latente e expôs de forma brutal e cruel a natureza
exploradora,  opressora,  predadora  e  agressiva  do  capitalismo,  o  seu  carácter
profundamente desumano e destrutivo.

A pandemia  evidenciou  também  a  natureza  de  classe  da  União  Europeia,  em  cuja
resposta faltou a necessária solidariedade e cooperação que se exigia - que países como
a China, Cuba ou a Rússia aportaram. Isto quando mantinha o coro de constrangimentos
e opções que limitaram e limitam a resposta no plano da saúde, da produção, do emprego
e dos salários, nomeadamente o Pacto de Estabilidade, as regras do Mercado Único, do
Euro e de um BCE que só pode emprestar aos bancos para estes cobrarem de forma
usurária  aos  Estados.  Uma  resposta  que  foi  e  continua  a  ser  determinada  pelos
interesses do grande capital e das grandes potências, aqueles a quem serve o chamado
«plano  de  recuperação»  e  os  muito  insuficientes  recursos  do  Quadro  Financeiro
Plurianual 2021-2027,, acrescentando mais dívida e dependência externas, apontando ao
sacrifício  da  soberania  fiscal  e  pressionando  ao  regresso  do  rumo  de  exploração  e
empobrecimento do período da troica, o que que é completamente inaceitável e tem de
ser  fortemente  denunciado  e  combatido,  particularmente  agora  que  se  aproxima  a
Presidência Portuguesa do Conselho da UE.



Por outro lado, o momento que enfrentamos mostrou o papel indispensável e fundamental
do Estado,  dos trabalhadores da Administração Pública e dos serviços públicos. Com
destaque  para  os  trabalhadores da saúde,  que  levaram a cabo o  combate  directo  à
pandemia, através do SNS, ao contrário dos negociantes com a doença, que deixaram a
COVID-19  para  o  SNS na  esperança  de  verem canalizados  novos  e  mais  avultados
recursos públicos para tratar outras situações, evidenciando que o direito à saúde não
pode ser transformado num negócio e que isso só pode ser garantido pelo reforço de
meios próprios do SNS. Papel fundamental também dos trabalhadores da educação, das
autarquias, das forças de socorro, e protecção civil, dos serviços de apoio social, entre
outros, confirmando que só colectivamente e com serviços públicos fortes, devidamente
financiados e com os meios necessários, podemos vencer esta ameaça, combater as
desigualdades e garantir que ninguém é deixado sozinho à sua sorte.

É inequívoco que a resposta às necessidades das populações exige o reforço do papel do
Estado, com a afirmação da propriedade social e do papel do Estado na economia; um
Estado ao serviço do povo e da efectivação de direitos sociais e não do cerceamento de
direitos. As falhas e as insuficiências não se deveram ao peso excessivo do Estado, mas
antes a um Estado que foi debilitado por décadas de política de direita, agravada durante
os anos da troica, com a qual não se rompeu a partir de 2016, enfraquecendo os serviços
públicos e as funções sociais do Estado. 

O vírus é pretexto para as mais grosseiras violações dos direitos individuais e colectivos
dos  trabalhadores:  gozo  forçado  de  férias,  modificação  de  horários  de  trabalho  e  de
conteúdos  funcionais,  imposição  de  bancos  de  horas  e  adaptabilidades,  cortes  nos
salários,  incumprimento  de normas  de  saúde  e  segurança  no  trabalho,  graves
condicionamentos à acção, organização, representação e participação dos trabalhadores
e das suas estruturas sindicais.

Os trabalhadores responderam com coragem e determinação no combate à pandemia,
muitas vezes com risco da sua própria vida, mas tal não teve qualquer tradução concreta
na melhoria das suas condições de trabalho e de vida. A rejeição pelo PS, apoiando-se na
abstenção do PSD, CDS e IL, dos Projetos de lei do PCP, PEV e BE que previam a
atribuição do subsídio de insalubridade, penosidade e risco, é disso flagrante exemplo. 

Os  trabalhadores  e  os  seus  sindicatos  de  classe  travaram  uma  dura  batalha  de
resistência  para  não  permitir  que  os  direitos  democráticos  fossem  suspensos  neste
período, enfrentando a campanha reaccionária que o exigia a partir  da declaração do
estado de emergência pelo Presidente da República. Foi exercendo os direitos políticos e
sociais que a Constituição da República lhes confere que os trabalhadores conseguiram
travar esses intentos, destacando-se a realização do 1º de Maio, mas igualmente outras
expressões de luta entretanto realizadas.

O  desprezo  a  que  tem  sido  votado  o  sistema  científico  e  tecnológico  nacional  por
sucessivos  governos,  o  desinvestimento  público  em  investigação  e  desenvolvimento
públicos, a canalização de apoios e a sua subordinação ao capital, a precariedade entre
os seus quadros, associada à «exportação» de muitos trabalhadores científicos para as
grandes  potências  e  os  seus  centros  de  investigação,  sacrifica  a  nossa  soberania
científica-tecnológica-produtiva. Um rumo inseparável da destruição das funções sociais
do Estado e do aumento da dependência externa, nomeadamente em áreas tão sensíveis
como a saúde. Por outro lado, torna-se urgente o controlo público da produção e dos
resultados do desenvolvimento científico e tecnológico, forma de garantir que estes são
utilizados ao serviço dos interesses dos trabalhadores e do povo e da soberania.



Implementou-se o teletrabalho, que alguns pretendem aproveitar para uma generalização
acrítica. Como é evidente, não está em causa o aproveitamento do progresso tecnológico
para a melhoria das condições de trabalho e da vida. O que está em causa é a criação de
ilusões baseadas em vantagens para aqueles a quem foi imposto ou decidiram trabalhar a
partir  de casa,  acenando-lhes com o tempo poupado em transportes ou o reforço da
autonomia  individual,  ocultando  as  consequências  da  disponibilidade  permanente,  do
aumento  do tempo e  ritmo  do trabalho,  da  transferência  de  encargos  sociais  para  o
próprio trabalhador, da devassa da privacidade a pretexto da necessidade de controlo do
trabalho  efectuado  no  domicílio,  do  confinamento  social  imposto  aos  trabalhadores.
Formas  de  trabalho  apresentadas  como  «novas»,  que  mais  não  são  afinal  do  que
velharias no plano dos direitos dos trabalhadores, procurando aumentar a exploração e
impedir a sua organização e luta.

O  governo  afirma  que  não  haverá  retrocessos,  ao  mesmo  tempo  que  não  afasta  o
congelamento salarial na Administração Pública.

Há hoje importantes lições que devem ser retiradas e não devem ser ignoradas no futuro
e na luta que teremos de prosseguir: a importância dos trabalhadores, a centralidade do
trabalho; o papel decisivo do Estado, das funções sociais e dos serviços públicos, em
particular,  do  Serviço  Nacional  de  Saúde  como  o  único  instrumento  capaz  de
salvaguardar o direito à saúde; da Escola Pública, da Segurança Social, da gestão pública
de bens e serviços  essenciais  (água,  energia,  resíduos);  a  contradição daqueles  que
promovem  o  enfraquecimento  dos  serviços  públicos  e  estruturas  do  Estado  e  agora
exigem e se suportam nessas mesmas estruturas e em fundos públicos; a necessidade
de controle público de sectores e empresas estratégicos, como é o caso da TAP, que
estaria  destruída  se  dependesse  dos  grupos  privados,  e  a  importância  de  reforçar  a
resposta pública nos transportes rodoviários, em especial no interior do País, deixaram
claro, e no apoio à população mais idosa hoje completamente dependente de estruturas
de carácter assistencialista ou privado. Mas exigem igualmente o controlo público dos
CTT, da ANA-Aeroportos e do Novo Banco.

A resposta à crise sanitária, económica e social que enfrentamos terá de ser construída
com a afirmação do interesse colectivo e do sector público como seu garante, posição
que exige ampla unidade, organização e luta dos trabalhadores e do povo.

É este o sentido que queremos dar à iniciativa “O público é de todos, o privado é só de
alguns! Reverter as privatizações! Recuperar o que é de todos!”, realizada  no âmbito
da  semana  internacional  de  luta  da  União  Internacional  de  Sindicatos  dos  Serviços
Públicos e Similares (UIS – Serviços Públicos), estrutura da Federação Sindical Mundial
(FSM).

Saudamos  neste  âmbito  a  FSM pelos  seus  75  anos,  destacando  o  seu  carácter  de
organização internacional de classe e democrática, orientada para o impulso à acção das
massas trabalhadoras na defesa dos seus interesses e aspirações emancipadoras.

Os sindicatos e estruturas representantes dos trabalhadores e utentes, reunidos em 13 de
Outubro de 2020,  em Lisboa,  reafirmam a sua disponibilidade para  intensificar  a  luta
contra as privatizações, pela sua reversão, pela valorização da Administração Pública,
dos  serviços  públicos  e  do  Sector  Empresarial  do  Estado  e  pela  concretização  das
seguintes reivindicações:

- Criação de um sector  empresarial  do Estado forte  (nomeadamente,  nas actividades
financeiras,  indústria,  transportes,  comunicações  e  outros  sectores  estratégicos,  no



quadro  do  controlo  público  dos  sectores  fundamentais  para  a  economia  nacional;
reforçar o investimento nas unidades de investigação, nos laboratórios associados, nos
laboratórios do Estado, nas universidades e nos politécnicos e, ao mesmo tempo, dar a
todos estes pilares do sistema científico e tecnológico os meios necessários para que
cumpram a missão definida;

- Reforço e a melhoria dos serviços públicos e da Administração Pública; assegurar a
existência de serviços públicos de qualidade, que correspondam  às necessidades da
população; garantir o controlo e gestão  pública da  água, saneamento e resíduos e a
recuperação  dos  serviços  privatizados;  concretizar  uma  política  de  transportes  e
mobilidade que promova os transportes públicos e garanta os direitos dos trabalhadores
e da população;

- Reforço e melhoria dos serviços da Administração Pública, o que passa pela defesa dos
postos de trabalho existentes, pela admissão de mais trabalhadores, pela valorização e
respeito dos direitos; pelo aumento geral dos salários e pelo aumento do salário mínimo
nacional para 850 euros;

- Valorização das carreiras profissionais, reposição do vínculo de nomeação e revogação
do SIADAP; garantia, promoção e efectivação dos direitos de negociação e contratação
colectiva; pelo combate à precariedade, aplicando o princípio de que a um posto de
trabalho permanente corresponda um contrato de trabalho efectivo; implementação do
suplemento de insalubridade, penosidade e risco;

- Assegurar e reforçar o direito à  Segurança Social pública, solidária e universal e lutar
contra a sua privatização;

- Defender a universalidade e a qualidade do Serviço Nacional de Saúde e a sua gestão
eficiente; aumentar e melhorar a utilização dos recursos e eliminar os desperdícios;
reestruturar a rede hospitalar, com retorno à  gestão pública dos hospitais geridos em
regime de PPP's; rejeitar a criação de novas PPP's e exigir o fim da promiscuidade
público-privado;

- Defender uma Escola Pública de qualidade para todos, gratuita e inclusiva, organizada
para a promoção do sucesso escolar e educativo dos alunos e o combate ao abandono
escolar, o que exige investimento ao nível dos recursos humanos, materiais e físicos.

- Exigir o fim do processo de municipalização em curso das funções sociais do Estado,
nomeadamente  da  educação,  saúde,  acção  social,  que  tem como  objectivo  a  sua
privatização; 

- Prosseguir a luta pela reversão da privatização da EGF.

Os sindicatos  e  estruturas  presentes  decidem ainda  mandatar  a  comissão  promotora
desta iniciativa para entregar aos grupos parlamentares e ao governo esta resolução.

Lisboa, 13 de Outubro de 2020


