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Valorizar os trabalhadores, dizer não á privatização
18-Mai-2012

20 MAIO DIA MUNDIAL DA METROLOGIAQuando se assinala o Dia Mundial da Metrologia, em 20 de Maio, o STAL
afirma a importÃ¢ncia deste serviÃ§o pÃºblico para a vida das populaÃ§Ãµes, denuncia as pressÃµes privatizadoras que
impendem sobre o sector e afirma a valorizaÃ§Ã£o dos trabalhadores como condiÃ§Ã£o fundamental para a melhoria da
qualidade destes serviÃ§os.

A metrologia constitui um serviÃ§o pÃºblico cuja prestaÃ§Ã£o estÃ¡ acometida Ã s autarquias locais mas que em regra passa
despercebida Ã maioria dos cidadÃ£os, embora tenha como uma das funÃ§Ãµes principais a defesa do consumidor e esteja
presente em inÃºmeras actividades desenvolvidas, das mais singelas Ã s complexas, das de Ã¢mbito meramente individual
Ã s do foro econÃ³mico e comercial.

Trata-se no entanto de um sector que estÃ¡ actualmente sujeito a diversas pressÃµes no sentido da sua degradaÃ§Ã£o
enquanto serviÃ§o pÃºblico de extrema importÃ¢ncia, exercidas sobretudo a partir do poder central, seja pelo
esvaziamento dos postos de trabalho, pela degradaÃ§Ã£o dos direitos e dos salÃ¡rios ou pela regulamentaÃ§Ã£o de
normas que apontam claramente para a privatizaÃ§Ã£o dos serviÃ§os. Os Ãºltimos governos tÃªm assumido claramente o
caminho privatizador para a metrologia atravÃ©s da entrega promÃ-scua da responsabilidade pela fiscalizaÃ§Ã£o aos
prÃ³prios fornecedores, realidade que prejudica gravemente os utentes e consumidores. Â

Um serviÃ§o que nÃ£o se vÃª

Os cidadÃ£os convivem diariamente com uma grande variedade de instrumentos de mediÃ§Ã£o que se encontram
sujeitos a regulamentaÃ§Ã£o metrolÃ³gica legal visando assegurar uma garantia pÃºblica das actividades econÃ³micas
desenvolvidas, embora disso nÃ£o se apercebam em regra.

No entanto a metrologia estÃ¡ presente na vida diÃ¡ria de todos nÃ³s, desde o momento em que acordamos e desligamos
o despertador, quando entramos mo automÃ³vel e verificamos o nÃ-vel do combustÃ-vel, no momento em que
controlamos a sua velocidade, quando atestamos o depÃ³sito ou verificamos a pressÃ£o dos pneus.

Da mesma forma encontram-se nos supermercados quando pesamos os produtos, nos parques de estacionamento
quando pagamos os parquÃ-metros, nas farmÃ¡cias, quando medimos a tensÃ£o arterialâ€¦ e mesmo na estrada, quando
nos controlam a velocidade ou o nÃ-vel de Ã¡lcool no sangue.

A Metrologia Legal

Constituem objectivos da metrologia legal a protecÃ§Ã£o do consumidor enquanto comprador de produtos e no Ã¢mbito
de uma prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os, a garantia da qualidade e da exactidÃ£o dos instrumentos de mediÃ§Ã£o ou dasÂ
quantidades declaradas na rotulagem dos produtos prÃ©-embalados.

Os tÃ©cnicos de metrologia dos municÃ-pios desempenham um relevante serviÃ§o pÃºblico de enorme importÃ¢ncia para
as populaÃ§Ãµes, exigindo-se-lhes conhecimento tÃ©cnicos especializados para o rigoroso exercÃ-cio das funÃ§Ãµes de que
estÃ£o incumbidos, nomeadamente intervindo na avaliaÃ§Ã£o dos meios de peso e medida, de consumÃ-veis vendidos Ã
populaÃ§Ã£o, incluindo combustÃ-veis, aparelhos de medida tais como taxÃ-metros, contadores de energia, Ã¡gua e gÃ¡s
entre outros, e ainda com especial incidÃªncia no controlo da distribuiÃ§Ã£o Ã populaÃ§Ã£o de alimentos embalados ou a
retalho, o que constitui a garantia de isenÃ§Ã£o, imparcialidade e independÃªncia do ServiÃ§o PÃºblico de confianÃ§a que
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prestam Ã populaÃ§Ã£o.

NÃ£o obstante a relevÃ¢ncia desse serviÃ§o pÃºblico, assiste-se ao continuado esvaziamento dos postos de trabalho
destes TÃ©cnicos, nas Autarquias, decorrente da saÃ-da de um nÃºmero significativo de trabalhadores, particularmente por
motivo de reforma, sem que haja a adequada compensaÃ§Ã£o dos respectivos quadros, mediante a admissÃ£o de novos
trabalhadores.

Â
DegradaÃ§Ã£o e privatizaÃ§Ã£o

No entanto, por regulamentaÃ§Ãµes efectuadas pelos sucessivos governos, esta actividade tem vindo a ser cada vez mais
desempenhada por empresas privadas, num processo de esvaziamento deste relevante serviÃ§o pÃºblico, levando a que
a empresa vendedora ou grupo econÃ³mico distribuidor de bens e serviÃ§os se constituam como autoavaliadores/fiscalizadores dos produtos que fornecem, tendo a complacÃªncia das entidades competentes,
nomeadamente o Instituto PortuguÃªs da Qualidade.

Por outro lado acentuam-se os obstÃ¡culos ao exercÃ-cio deste serviÃ§o pÃºblico, particularmente por exigÃªncias da mais
diversa natureza que impendem sobre os tÃ©cnicos metrologistas municipais, em contraste com as facilidades que sÃ£o
dadas ao seu exercÃ-cio no Ã¢mbito das empresas privadas.

Ao mesmo tempo, os metrologistas tÃªm vindo a sofrer uma degradaÃ§Ã£o profunda das sua carreira profissional e dos
seus salÃ¡rios, realidade que em nada contribui para a melhoria desejÃ¡vel deste serviÃ§o pÃºblico essencial em qualquer
sociedade.

Â
Por um melhor serviÃ§o pÃºblico

Conscientes das funÃ§Ãµes que desempenham na sociedade, preocupados com a pressÃ£o privatizadora que se abate
sobre o sector e insatisfeitos pela forma como o poder central tem vindo a degradar a sua carreira profissional, hÃ¡ muito
que os metrologistas municipais tÃªm vindo a apresentar junto das diversas entidades que superintendem o sector,
particularmente governo e autarquias, as suas preocupaÃ§Ãµes e reivindicaÃ§Ãµes.

Enquanto estrutura representativa destes trabalhadores, o STAL nÃ£o pode deixar de assinalar o Dia Mundial da
Metrologia com uma afirmaÃ§Ã£o de preocupaÃ§Ã£o e de alerta para os problemas que afectam o sector, particularmente
no que concerne Ã sua degradaÃ§Ã£o, degradaÃ§Ã£o e privatizaÃ§Ã£o.

Ao mesmo tempo lembra as reivindicaÃ§Ãµes destes trabalhadores, designadamente:
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- A dignificaÃ§Ã£o deste serviÃ§o pÃºblico com o devido apetrechamento dos quadros das Autarquias, em ordem a que
abranja todas as actividades sujeitas ao controlo metrolÃ³gico em causa;
- O desenvolvimento de um serviÃ§o pÃºblico independente e fiÃ¡vel que gere confianÃ§a junto dos consumidores,
garantindo igualdade de tratamento entre entidades pÃºblicas e privadas, sob o rigoroso controlo do IPQ;
- A dinamizaÃ§Ã£o da formaÃ§Ã£o inicial e contÃ-nua adequada ao exercÃ-cio das funÃ§Ãµes de metrologia, com idÃªnticas
exigÃªncias e requisitos de acesso para trabalhadores de entidades pÃºblicas e privadas;
- A InstituiÃ§Ã£o de uma carreira que efectivamente corresponda aos elevados requisitos tÃ©cnicos exigidos para esta
actividade e dignifique as condiÃ§Ãµes de trabalho.
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