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Força Realizadora
Em 25 de Abril de 1974
§
Havia carência de 700 mil

habitações
§
57% não tinham água

canalizada
§
68 % não tinham casa de

banho
§
50% não tinham esgotos
§
36% não tinham energia

eléctrica
§
87% dos concelhos não

realizavam o tratamento de
águas poluídas e de esgotos
§
Muitos concelhos estavam

privados de assistência médica
§
A taxa de analfabetismo

atingia os 25,5%
§
1500 povoações com mais de

cem habitantes não tinham
acessos rodoviários
§
A prática de desporto não

atingia 5% das populações

Cumprindo a sua
missão constitucional
de «prossecução
de interesses próprios
das populações»,
as autarquias locais
criaram estruturas
profissionais nas
diferentes áreas da sua
intervenção, que tiveram
o duplo efeito de
melhorar radicalmente
a qualidade de vida
das populações e de
contribuir decisivamente
para a criação de
emprego de qualidade
nas diferentes
regiões do País.

§
Mais de 420 mil crianças não

tinham infantários
§
Apenas 12 mil idosos tinham

acesso aos precários
equipamentos de apoio
existentes

A descentralização administrativa só é
autêntica e eficaz quando assente em órgãos
com autonomia, próximos das populações,
directamente eleitos e controlados por estas.
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Os cortes cegos
e indiscriminados
que sucessivos
governos têm
prosseguido, do PS ao
PSD/CDS, limitando
a capacidade de
investimento dos
municípios, põem em
causa esse papel
importante da
Administração Local.
Nos últimos anos esses
cortes aparecem já
refletidos no peso cada
vez mais reduzido
do investimento.
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A campanha contra
o Poder Local procura
minar o seu prestígio
junto das populações,
justamente adquirido
desde o 25 de Abril de
1974, transmitindo
a ideia de que as
autarquias são um
sorvedouro de
dinheiro e que se
encontram
completamente
endividadas.
Representando 8% da totalidade da despesa
pública, o peso do investimento público local
no total do investimento público, é
consideravelmente superior,
o que reflecte bem a importância que
as autarquias têm na promoção do
desenvolvimento económico do nosso país.

No entanto a dívida das autarquias ao
longo dos últimos 7 anos, não apenas se
manteve inalterável como o seu peso no
PIB se manteve praticamente constante
(3%), enquanto a dívida total do Estado
representa (2014) 130,2% do PIB.
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Mais de metade dos trabalhadores
ì
das autarquias auferem em média
630 euros mensais brutos;
Cortes salariais e nas horas
ì
extraordinárias, os congelamentos
das promoções e progressões;
O roubo dos subsídios de férias
ì
e de Natal;
O novo regime laboral acabou com
ì
a estabilidade de emprego, admite
despedimentos, várias formas de
mobilidade e perpetua a
precariedade;
O aumento do horário de trabalho
ì
semanal para a 40 horas;
A tentativa de imposição da
ì
adaptabilidade e do banco de
horas;
O boicote à contratação colectiva, e
ì
o congelamento ilegal de 600 ACEP.

A liquidação de mais de um milhar de
freguesias atenta contra os direitos das
populações e dos trabalhadores
O propósito de suprimir empresas
municipais, com base em critérios de
rentabilidade, não só põe em causa a
prestação de serviços essenciais, como
irá provocar o despedimento de milhares de trabalhadores
A asfixia financeira dos municípios e a
violação da sua autonomia, pelo
Governo, visam eliminar serviços
públicos,
liquidar os
direitos dos
trabalhadores
e promover
despedimentos.

Os trabalhadores da Administração
Local são cada vez mais explorados
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