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STAL alerta para milhares de despedimentos
28-Jan-2013

SECTOR EMPRESARIAL LOCAL

Num perÃ-odo em que cresce assustadoramente no paÃ-s a chaga do desemprego, o STAL alerta para o risco que
correm actualmente mais de dez mil trabalhadores com vinculo privado que integram o universo do Sector Empresarial
Local, face Ã previsÃ-vel extinÃ§Ã£o da maioria das empresas municipais.

Para o sindicato, o ministro Miguel Relvas falta Ã verdade quando afirma
que o nÃºmero de empresas municipais a encerrar rondarÃ¡ entre cento e
trinta a duzentas e que o nÃºmero de trabalhadores despedidos serÃ¡ de
seis mil, pois aquele governante adianta dados constantes no estudo
tÃ©cnico do livro Branco do sector Empresarial Local, que incide apenas
sobre um universo de 67 por cento dos municÃ-pios portugueses e estes
envolviam mais de 14 mil trabalhadores.

O STAL afirma que sÃ£o
mais de 70 por cento as empresas a encerrar, lembrando tambÃ©m que aos
dez mil trabalhadores actualmente com vÃ-nculo privado Ã© preciso juntar
cerca de seis mil trabalhadores que, mantendo ainda vÃ-nculo pÃºblico,
correm sÃ©rios riscos com as extinÃ§Ã£o das empresas municipais, sobretudo
num quadro em que Ã s autarquias sÃ£o impostas metas inaceitÃ¡veis de
reduÃ§Ã£o de pessoal e paira sobre o sector o espectro da mobilidade
forÃ§ada, i.e., o quadro de excedentes e os despedimentos.

Mas
Miguel Relvas mente tambÃ©m quando informa que os trabalhadores com
vÃ-nculo privado podem ser opositores a concursos pÃºblicos de admissÃ£o a
realizar pelas autarquias, quando sabe que estas estÃ£o impedidas de os
abrir.

Remunicipalizar

A DirecÃ§Ã£o Nacional do Sindicato
lembra que desde sempre teceu fortes criticas ao modelo empresarial
actualmente em vigor, mas Ã© fundamental que se tenha em conta o carÃ¡cter
pÃºblico de um conjunto substancial de serviÃ§os prestados por estas
entidades â€“ da recolha de lixo Ã Ã¡gua, ao saneamento e aos jardins, dos
transportes Ã cultura e Ã educaÃ§Ã£o â€“ pelo que nÃ£o podem ser encarados
por critÃ©rios de mera rentabilizaÃ§Ã£o ou viabilidade econÃ³mica.

O
STAL reafirma que os critÃ©rios estabelecidos pÃµem em causa as empresas
independentemente da qualidade de gestÃ£o, promovem o desbaratamento do
patrimÃ³nio municipal e pÃµem em causa milhares de postos de trabalho.
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Por
isso o STAL afirma que Ã© fundamental encontrarem-se soluÃ§Ãµes que
prevejam em primeiro lugar a remunicipalizaÃ§Ã£o destes serviÃ§os, ao mesmo
tempo que Ã© fundamental acautelar-se a salvaguarda do emprego dos
trabalhadores que actualmente integram o sector, em regime de vÃ-nculo
privado ou pÃºblico.

Como fundamental Ã© assegurar a prossecuÃ§Ã£o destes serviÃ§os pÃºblicos indispensÃ¡veis Ã s populaÃ§Ãµes com custos
nÃ£o especulativos.

O
STAL vem solicitando reuniÃµes a todas as autarquias no sentido de
avaliar a situaÃ§Ã£o e convidar os autarcas ao empenhamento na
remunicipalizaÃ§Ã£o destes serviÃ§os numa Ã³ptica de prestaÃ§Ã£o de um serviÃ§o
pÃºblico de qualidade, defendendo a integraÃ§Ã£o dos trabalhadores na nova
situaÃ§Ã£o que vier a ser criada.

O STAL vai continuar a
insistir, como aliÃ¡s hÃ¡ muito vem insistindo junto do Governo e da
Assembleia da RepÃºblica, em soluÃ§Ãµes que passem pela remunicipalizaÃ§Ã£o
destes serviÃ§os, ao mesmo tempo que propÃµe uma medida legislativa
extraordinÃ¡ria que preveja a integraÃ§Ã£o dos trabalhadores em risco de
despedimento nos mapas de pessoal dos municÃ-pios.
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