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Concentração no Terreiro do Paço
18-Jun-2004

PRÃ“XIMA TERÃ‡A-FEIRA, EM LISBOA

Cerca de um milhar de activistas sindicais da AdministraÃ§Ã£o Local vÃ£o concentrar-se no prÃ³ximo dia 22 de Junho, em
Lisboa, no Terreiro do PaÃ§o, entre as 10 e as 15 horas.

Â

A acÃ§Ã£o, que assinala um Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, Ã© promovida pelo STAL,
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, e pelo STML, Sindicato dos Trabalhadores do
MunicÃ-pio de Lisboa, para levar ao Governo as principais reivindicaÃ§Ãµes dos trabalhadores do sector.

Durante toda a manhÃ£ e inÃ-cio da tarde, cerca de um milhar de activistas sindicais discutirÃ£o e aprovarÃ£o resoluÃ§Ãµes
temÃ¡ticas sobre os diversos problemas, as quais serÃ£o depois entregues por delegaÃ§Ãµes nos respectivos ministÃ©rios
ou secretarias de estado.

O MinistÃ©rio das FinanÃ§as e a Secretaria de Estado da AdministraÃ§Ã£o Local sÃ£o as entidades mais visadas pelas
resoluÃ§Ãµes, que incidem em particular sobre salÃ¡rios, carreiras e reforma da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.

Mas tambÃ©m o MinistÃ©rio da AdministraÃ§Ã£o Interna serÃ¡ objecto de uma deslocaÃ§Ã£o dos sindicalistas, que aÃapresentarÃ£o questÃµes inerentes aos bombeiros profissionais e aos trabalhadores que prestam serviÃ§o nas
associaÃ§Ãµes humanitÃ¡rias de bombeiros voluntÃ¡rios, estando ainda prevista uma deslocaÃ§Ã£o Ã Secretaria de Estado
da AdministraÃ§Ã£o Educativa.

Ã€s 15 horas serÃ¡ ainda entregue na ResidÃªncia Oficial do Primeiro Ministro um dossier com cÃ³pias de todos os
documentos enviados Ã s diversas entidades, bem como uma resoluÃ§Ã£o especÃ-fica, atravÃ©s da qual pretende exigir
uma mudanÃ§a efectiva da polÃ-tica levada a cabo na AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.

Entre as principais reivindicaÃ§Ãµes neste Dia Nacional de Luta destacam-se a exigÃªncia de um aumento mÃ-nimo de 50
euros para cada trabalhador, a luta pela aposentaÃ§Ã£o e pela ADSE, o combate Ã s privatizaÃ§Ãµes, nomeadamente da
Ã¡gua e dos resÃ-duos sÃ³lidos, a valorizaÃ§Ã£o e a dignificaÃ§Ã£o de um conjunto de carreiras, designadamente dos
bombeiros, dos trabalhadores da acÃ§Ã£o educativa, polÃ-cias municipais, entre outros, bem como a aplicaÃ§Ã£o de um
conjunto de medidas acordadas entre o STAL, a AssociaÃ§Ã£o Nacional de MunicÃ-pio e a DirecÃ§Ã£o Geral das
Autarquias Locais hÃ¡ mais de dois anos.
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