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Integração de precários 
no Estado derrapa para 2019  

A integração de trabalhadores pre-

cários nos serviços e organismos do 

Estado não estará concluída este 

ano e vai arrastar-se para 2019. Nas 

Grandes Opções do Plano (GOP) o 

Governo reconhece pela primeira 

vez que o Programa de Regulari-

zação Extraordinária de Vínculos 

Precários da Administração Públi-

ca (PREVPAP) está atrasado face ao 

compromisso assumido por vários 

ministros.

A última vez que um membro 

do executivo abordou o tema foi 

no fi nal de Agosto. Vieira da Silva, 

ministro do Trabalho, assumiu em 

declarações reproduzidas pela Lusa 

que o “compromisso” era terminar 

as integrações até ao fi nal de 2018. 

“É isso que vamos tentar cumprir”, 

afi rmou.

Agora, nas GOP, o Governo lem-

bra que lançou mão de um conjunto 

de políticas que “permitiram iniciar 

o percurso de valorização e dignifi -

cação do trabalho público” através 

do descongelamento das carreiras 

da administração pública e da “con-

solidação da operacionalização do 

PREVPAP, através do qual o Governo 

assume a linha da frente no combate 

à precariedade, começando por as-

segurar a regularização da situação 

dos trabalhadores de serviços públi-

cos que se encontrem em situação 

irregular”

“Ambos os processos continuarão 

em execução em 2019”, lê-se no do-

cumento enviado na sexta-feira ao 

Conselho Económico e Social para 

parecer desta entidade, assumindo-

se que a integração de precários vai 

arrastar-se por mais tempo.

Há muito que grupos de precários 

têm alertado para vários entraves à 

execução do PREVPAP. Os formado-

res do Instituto do Emprego e For-

mação Profi ssional foram confron-

tados com erros na contagem das 

horas de formação (fundamentais 

Nas Grandes Opções do Plano para o 
próximo ano, o Governo reconhece 
atrasos no programa que, segundo o 
“compromisso” assumido publicamente, 
devia estar concluído no fi nal de 2018
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para determinar se entram ou não 

no programa e o número de vagas a 

abrir), nas universidades também se 

conhecem problemas e, mais recen-

temente, alguns precários do Centro 

Hospitalar do Oeste foram excluídos 

dos concursos por não terem o 12.º 

ano de escolaridade.

Confrontado com o texto das GOP, 

Daniel Carapau, membro da plata-

forma Precários do Estado, lembra 

que os sinais já apontavam para atra-

sos, mas vê “com muita preocupa-

ção” o facto de o processo se arras-

tar para 2019. “É certo que já há vá-

rios concursos abertos e que alguns 

trabalhadores foram integrados no 

quadro”, reconhece. “Mas há muita 

gente que vai continuar à espera e 

sem nenhuma previsão de quando é 

que o processo vai estar encerrado. 

Ainda para mais, entramos em ano 

de eleições”, acrescenta.

Daniel Carapau alerta ainda que, 

além dos trabalhadores que têm sido 

recusados ou que têm sido excluídos 

dos concursos por não reunirem as 

condições, há situações em que os 

concursos não abrem porque os ser-

viços não têm orçamento.

Já o deputado do Bloco de Esquer-

da, José Soeiro, considera que esta é 

mais uma prova “do atraso imenso 

que está a existir em alguns secto-

res do PREVPAP”. “Na Educação há 

milhares de processos por analisar e 

mesmo em sectores e grupos onde 

o parecer já foi dado, os concursos 

tardam em abrir”, exemplifi ca.

“É urgente não apenas acelerar 

o processo mas também divulgar 

um novo calendário público para 

que os trabalhadores saibam com o 

que contar. Se o Governo falhou os 

prazos que a própria lei defi niu tem 

de divulgar quais os novos prazos 

para os trabalhadores”, acrescenta 

o deputado que tem acompanhado 

de perto o processo.

Mais trabalhadores
Nas GOP, a integração dos precá-

rios surge integrada no capítulo re-

lacionado com a “capacitação e boa 

gestão da administração pública”, 

lado a lado com o descongelamen-

to das carreiras ou com a admissão 

de pessoal. Já os aumentos salariais 

são um tema ausente do documen-

to, tal como já eram do Programa 

de Estabilidade enviado a Bruxelas 

em Abril.

Neste ponto, PCP e Bloco de Es-

querda forma unânimes e, neste 

fi m-de-semana, defenderam que 

aumentar os salários “é possível e 

necessário”. Já nesta segunda-feira, 

também a CGTP reclamou o com-

promisso do Governo quanto à actu-

alização geral dos salários em 2019.

No próximo ano, o Governo pro-

mete fazer um “esforço de renova-

ção etária dos trabalhadores” da ad-

ministração pública, “decorrente 

da avaliação global das carências 

de recursos humanos em todas as 

estruturas públicas, da administra-

ção directa e indirecta do Estado, 

levada a cabo em 2018”.

Novas orientações nas creches  

O Governo publicará 
“orientações 
pedagógicas” dirigidas 
às creches, que recebem 

crianças até aos 3 anos, e 
compromete-se com a abertura 
de mais salas de pré-escolar, 
para alunos dos 3 aos 5 — 
não se quantificam quantas 
salas, diz-se apenas que a 
meta é o “cumprimento do 
objectivo programático de 
universalização efectiva do 
acesso ao pré-escolar” a partir 
dos 3 anos. Estas são algumas 
das linhas das Grandes Opções 
do Plano para 2019 na área 
da Educação que prevêem 
ainda o prosseguimento 
da política de redução do 

número de alunos por  turma, 
“até abranger todo o ensino 
básico em 2021”, e o reforço 
dos apoios aos estudantes 
carenciados no ensino superior. 
Prometida fica igualmente a 
“estabilidade das dotações 
orçamentais” atribuídas 
através do Orçamento de 
Estado” às universidades e aos 
politécnicos. E “o alargamento 
progressivo e sustentado 
do ensino profissional, quer 
no sentido da diversificação 
dos percursos formativos no 
secundário” quer no sentido 
“do ajustamento da oferta 
às necessidades regionais 
e sectoriais do mercado de 
trabalho”. A.S.
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MARGARIDA BASTO

Processo de 
integração de 
precários no 
Estado está a 
gerar ruidosos 
protestos 

Esta avaliação, prevista no Orça-

mento do Estado para 2018, ainda 

não está concluída. O PÚBLICO 

questionou o Ministério das Finan-

ças sobre o assunto mas não teve 

resposta. Até 31 de Maio, os serviços 

deviam publicar uma previsão das 

entradas e saídas de trabalhadores 

na administração pública, assim co-

mo a identifi cação das necessidades 

de alteração dos mapas de pessoal 

de cada serviço para o preenchi-

mento das necessidades permanen-

tes, nos vários sectores e serviços da 

administração pública e no sector 

empresarial do Estado.

Reformas antecipadas
O Governo compromete-se a reto-

mar o debate em torno do regime de 

antecipação da reforma na Concer-

tação Social”, não adiantando mais 

sobre o assunto.

Já nesta segunda-feira, o minis-

tro do Trabalho e da Segurança So-

Há muita gente que vai 
continuar à espera e sem 
nenhuma previsão de 
quando é que o processo vai 
estar encerrado
Daniel Carapau
Precários do Estado

O
Governo promete tomar 
em 2019 “medidas 
que contribuam 
para a aproximação 

dos recursos humanos 
diferenciados das regiões do 
país mais desfavorecidas”. 
Segundo as Grandes 
Opções do Plano para 2019, 
o Governo quer continuar 
a aumentar a capacidade 
de resposta do Serviço 
Nacional de Saúde. Na área 
hospitalar, está previsto 
que em 2019 avance um 
estudo “custo/efectividade 
de novos equipamentos cuja 
transformação estrutural 
comporta indiscutível 
eficiência”. Fica ainda a 
promessa de aumentar a 
cobertura de saúde oral e 
visual nos centros de saúde, 
nomeadamente com a criação 
de centros de referência para 
o tratamento da retinopatia da 
prematuridade, e mais recurso 
à telessaúde na dermatologia. 
Haverá também reforço das 
medidas de prevenção do 
consumo de tabaco e álcool 
e de promoção da actividade 
física. A.M.

Medidas na saúde

cial, Vieira da Silva, lembrou que 

foi publicada em Diário da Repú-

blica a nova regra para as carreiras 

muito longas que permite a reforma 

sem cortes para quem começou a 

trabalhar aos 16 anos de idade ou 

antes, desde que tenha 46 anos de 

contribuições, mas não adiantou 

quando irá começar a discussão 

do próximo ponto do processo, 

um tema exigido pelos partidos à 

esquerda do PS.

A abertura para alterar o regime 

de fl exibilidade da reforma “exis-

te”, mas “tem de ser amplamente 

negociada”, afi rmou o governante. 

Neste momento, lembrou ainda o 

ministro, há “difi culdade em en-

contrar mão-de-obra disponível” 

em algumas actividades e, por is-

so, a revisão das reformas anteci-

padas deve ser vista com “maior 

prudência”. 

raquel.martins@publico.pt
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Nas Grandes Opções do 
Plano o Governo reconhece 
que o processo não estará 
concluído em 2018 como 
tinha sido prometido p16/17

Básico perdeu 120 mil 
alunos, mas o aumento
da escolaridade obrigatória 
fez crescer a população
no secundário p8/9

Governo quer ter dentistas
em todos os concelhos até 2020
O Governo lança hoje um programa de saúde oral, quase inexistente no Serviço Nacional de Saúde. Apesar 
de excluir as próteses e os implantes dentários, é uma mudança no quadro até agora em vigor Destaque, 2/3

Integração
de precários no 
Estado derrapa 
para 2019

Ensino perdeu 
quase 90 mil 
estudantes
em 12 anos
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