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STAL promove encontro nacional de activistas sindicais
16-Mar-2012

REFORMA DO SECTOR EMPRESARIAL LOCALO STAL realiza amanhÃ£, 17 de MarÃ§o, em Aveiro, um Encontro
Nacional de activistas sindicais do sector empresarial local, com vista a debater as intenÃ§Ãµes do governo para o sector e
a preparar a Greve Geral de 22 de MarÃ§o. Para o sindicato este encontro realiza-se num momento particularmente
grave da vida nacional e num quadro em que se desenvolve uma poderosa ofensiva contra a democracia, os direitos
dos trabalhadores e o poder local democrÃ¡tico.

O encontro realiza-se a partir das 10.00 horas no Centro Cultural de Congressos (R. Cais da Fonte Nova) e em
particular serÃ£o debatidos os propÃ³sitos governamentais enunciados no Documento Verde para a Reforma da
AdministraÃ§Ã£o Local, nomeadamente a intenÃ§Ã£o de reduzir significativamente o nÃºmero de entidades do sector
empresarial local (SEL) de acordo com os critÃ©rios aÃ- previstos - as que Â«apresentem resultados lÃ-quidos negativos
consecutivos nos Ãºltimos 3 anos, com capitais prÃ³prios negativos e tecnicamente falidas nos termos do cÃ³digo das
sociedades comerciaisÂ» bem como de todas as que apresentem um Â«peso contributivo dos subsÃ-dios de exploraÃ§Ã£o
por parte do respectivo municÃ-pio superior a 50% das suas receitasÂ».

SerÃ¡ ainda objecto de anÃ¡lise o estudo encomendado pelo Governo, denominado Â«Livro Branco do Sector Empresarial
LocalÂ».

Para o STAL o governo nÃ£o se preocupa em saber se estas entidades sÃ£o Ãºteis ou nÃ£o, procura antes a reduÃ§Ã£o do
seu nÃºmero com base em critÃ©rios contabilÃ-sticos, como se o serviÃ§o pÃºblico se avaliasse exclusivamente por uma
questÃ£o de liquidez, e sem a mÃ-nima preocupaÃ§Ã£o com a destruiÃ§Ã£o dos serviÃ§os e de postos de trabalho
existentes no sector.

Nas diversas abordagens jÃ¡ efectuadas pelo STAL sobre o tema, particularmente junto do Governo e da Assembleia da
RepÃºblica, o sindicato nÃ£o aceita a dissoluÃ§Ã£o/privatizaÃ§Ã£o de um largo conjunto de empresas e serviÃ§os
municipalizados, considerados indispensÃ¡veis, do sector empresarial local e regional nem a reduÃ§Ã£o do nÃºmero de
trabalhadores, recusa uma visÃ£o da realidade empresarial do sector assente apenas na sua rentabilidade e lembra que
estamos perante entidades que prestam serviÃ§os pÃºblicos essenciais, na sua maioria sem carÃ¡cter lucrativo e numa
perspectiva de melhoria da qualidade de vida das populaÃ§Ãµes, pelo que considera que qualquer processo de extinÃ§Ã£o
ou dissoluÃ§Ã£o destas empresas deve dar lugar Ã sua remunicipalizaÃ§Ã£o.
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