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20 anos de luta, crescimento e consolidação 1975-1984
07-Out-2008

1975-1984

Da conquista de direitos dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local ao inÃ-cio da ofensiva contra a estabilidade de
emprego

As cÃ¢maras municipais eram uma extensÃ£o do regime ditatorial de Salazar e Caetano, situaÃ§Ã£o que a revoluÃ§Ã£o do
25 de Abril alterou radicalmente com a instituiÃ§Ã£o do Poder Local, cujo desenvolvimento foi fundamental para a
democratizaÃ§Ã£o do PaÃ-s.

Neste processo o STAL, como organizaÃ§Ã£o responsÃ¡vel, teve um importante papel. Contudo, num sector onde os
sindicatos eram proibidos, o reconhecimento dos direitos sindicais apÃ³s o 25 de Abril nÃ£o foi fÃ¡cil e sÃ³ a luta
determinada dos trabalhadores o tornou possÃ-vel.

Primeiras lutas
primeiros resultados

Sempre atravÃ©s da luta e em unidade, adquirimos direitos fundamentais como o subsÃ-dio de fÃ©rias, o subsÃ-dio de
Natal, o prÃ³prio subsÃ-dio de refeiÃ§Ã£o ou o regime das ajudas de custo, os subsÃ-dios de nascimento, aleitaÃ§Ã£o,
casamento e funeral, ou ainda o direito a 30 dias de fÃ©rias, regime entretanto alterado, e a licenÃ§a de maternidade.

Inseridos no contexto global do paÃ-s, os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local assistem, na segunda metade do
perÃ-odo 1975-1984, Ã agudizaÃ§Ã£o dos problemas sociais que levarÃ£o Ã s greves gerais de 1982, nas quais tÃªm uma
participaÃ§Ã£o activa.

A atitude dos governos altera-se. ComeÃ§a a ser negado o direito Ã negociaÃ§Ã£o efectiva das legÃ-timas reivindicaÃ§Ãµes
do sector, assistindo-se ao inÃ-cio da ofensiva contra os trabalhadores e o Poder Local que a dÃ©cada seguinte viria a
confirmar.

Ã‰ no quadro da polÃ-tica ditada pelo Fundo MonetÃ¡rio Internacional que pela primeira vez se fala em Â«excedentesÂ» na
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica e comeÃ§a a ser posta em causa a estabilidade de emprego.

O final deste perÃ-odo Ã© marcado pela publicaÃ§Ã£o do decreto-lei 116/84, que limita as despesas com pessoal nas
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autarquias, diploma que merece o repÃºdio generalizado dos trabalhadores e autarcas e que virÃ¡ a ser alterado pela
Assembleia da RepÃºblica jÃ¡ no decorrer de 1985.
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