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STAL PUBLICA LIVRO

O STAL apresentou hoje o livro que reÃºne as intervenÃ§Ãµes proferidas na ConferÃªncia Â«A Reforma da AdministraÃ§Ã£o
PÃºblica e o desfiguramento do Estado â€“ impactos no poder local e regionalÂ», realizada em 27 de Julho. Com esta
iniciativa, o Sindicato pretende continuar e alargar o debate sobre esta problemÃ¡tica, que afecta nÃ£o sÃ³ os
trabalhadores do sector mas tambÃ©m a generalidade do PaÃ-s.

A estratÃ©gia governativa para a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica faz-se sentir jÃ¡ hoje de forma profundamente negativa nos mais
diversos sectores da sociedade, seja no que concerne aos direitos e Ã qualidade de vida dos seus trabalhadores, seja no
que diz respeito aos direitos sociais dos cidadÃ£os.

Entretanto, o futuro nÃ£o se apresenta mais animador. A lei das finanÃ§as locais, a ser publicada, criarÃ¡ sÃ©rias
dificuldades financeiras Ã s autarquias locais; o desmantelamento da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, a continuar, acarretarÃ¡
graves prejuÃ-zos para o Estado e para os utentes dos serviÃ§os pÃºblicos; a ofensiva contra os trabalhadores agravarÃ¡ o
descontentamento e a desmotivaÃ§Ã£o.

A AdministraÃ§Ã£o PÃºblica Ã© um patrimÃ³nio dos cidadÃ£os e estÃ¡ forÃ§osamente associada ao papel do Estado e Ã s
competÃªncias que lhe cabem na organizaÃ§Ã£o de uma sociedade democrÃ¡tica. O Estado tem por obrigaÃ§Ã£o cuidar da
coisa pÃºblica, tarefa essa que passa, obviamente, por garantir na organizaÃ§Ã£o social a gestÃ£o de serviÃ§os diversos
aos cidadÃ£os. Os serviÃ§os essenciais e outros que a ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica consagra, destacando-se sobretudo
a seguranÃ§a, a justiÃ§a, a educaÃ§Ã£o, a comunicaÃ§Ã£o, a salubridade, o ambiente ou a captaÃ§Ã£o, tratamento e
distribuiÃ§Ã£o de Ã¡gua potÃ¡vel.

NÃ£o Ã© pois legÃ-timo que alguÃ©m, por interesses polÃ-ticos, econÃ³micos ou outros, promova reformas que conduzem ao
desfiguramento desse papel e, em ultima instancia, ao desmantelamento da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.

Considerando a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, central e local, um elemento fundamental para o desenvolvimento da
sociedade, como garante de justiÃ§a, solidariedade e equidade na prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos essenciais aos
cidadÃ£os, o STAL pretende continuar a anÃ¡lise efectuada na conferÃªncia, alargando o debate Ã generalidade dos
trabalhadores e Ã sociedade em geral. Foi esse o objectivo que presidiu Ã publicaÃ§Ã£o deste livro.

Desde jÃ¡ a DirecÃ§Ã£o Nacional do Sindicato agradece publicamente a todos quantos acederam participar nos trabalhos
da conferÃªncia e se batem pela defesa dos serviÃ§os pÃºblicos de qualidade e de uma AdministraÃ§Ã£o PÃºblica ao
serviÃ§o de todos, valorizando o Poder Local e a descentralizaÃ§Ã£o.
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