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Crónica 304 prenda natalícia:  

1. aumentos para a função pública 

imaginem que acordei a imaginar ser porta-voz do governo… 

Caros concidadãos desta nobre e valorosa pátria  

Foi já anunciado que, finalmente, ao fim de dez anos de abnegados sacrifícios este go-

verno vai poder dar satisfação aos vossos anseios e promulgar um aumento geral de 

vencimentos. 

Milhares e milhares de famílias que ao longo destes dez anos de sofrimento, austeridade 

e impotência vão, finalmente, beneficiar desta medida de enorme impacto social, e que 

visa incrementar o crescimento da nossa economia,  para níveis superiores aos dos res-

tantes países europeus. 

Sei e, todos estamos disso conscientes, de que vos foi exigido um enorme sacrifício 

desde a entrada da troica em Portugal, das  medidas todas dos governos do Passos Coe-

lho e, neste últimos anos temos estado, uma a uma, a reverter essas medidas gravosas 

para a vida de todos vós. Chegou agora, finalmente, o momento que todos esperavam, o 

de terem um aumento salarial real, em paralelo com a taxa de inflação do ano de 2019. 

Em virtude da enorme dívida pública, que governos passados acumularam, das dificul-

dades que causaram aos melhores bancos da nossa praça e que temos, paulatinamente 

vindo a salvar da bancarrota nesta década,  não conseguimos ainda repor o poder de 

compra levando em conta a inflação dessa última década. 

Temos vindo a fazer enorme esforço financeiro com cativações múltiplas para reduzir o 

peso da dívida pública, tornando os serviços públicos mais eficientes com menos recur-

sos ao seu dispor, cortando nos excessos de gastos nas áreas da saúde, educação e jus-

tiça, e – só assim – nos é possível agora satisfazer os vossos legítimos anseios de melho-

res salários na função pública. Sabemos que se trata de um enorme esforço financeiro a 

que o país saberá dar a resposta adequada ajudando-nos a atingir as almejadas metas de 

2020 impostas pela rigorosa política da União Europeia. 

É assim, com enorme prazer e satisfação que podemos confirmar o aumento geral de 

toda a função pública em 0,3% aumento esse que vos incorporará em escalões mais jus-

tos do IRS que estamos a delinear neste momento, para contrabalançar os milhões e mi-

lhões de euros que esta medida de enorme alcance implicará. 

Depois do substancial aumento do salário mínimo para 2020, esta é mais uma medida 

de revitalização da economia e, estamos confiantes, de que o setor privado saberá dar a 

resposta adequada seguindo esta nossa medida para os restantes trabalhadores, espe-

rando que o patronato lhes possa conceder aumentos de 2,7% no âmbito do acordo so-

bre competitividade e rendimentos. E até 2023 iremos acabar com as taxas moderadoras 

na saúde, aliviando, ainda mais os orçamentos dos portugueses e vamos rever o IVA da 

eletricidade….  . 

2.  
O secretário de Estado do Orçamento, João Leão, explicou que os aumentos salariais propostos pelo Go-

verno acrescem à subida remuneratória de 2,9% já decorrente do descongelamento das carreiras, tota-

lizando um reforço de 3,2% dos rendimentos dos funcionários públicos, em 2020. As estruturas sindicais 

discordam da justificação apresentada, defendendo que os aumentos salariais e as progressões na car-

reira são matérias distintas. De acordo com o jornal Eco, o aumento salarial da Função Pública custará 

aos cofres do Estado entre 60 a 70 milhões de euros. Incluindo progressões, prémios, revisões de carrei-

ras e “outros direitos”, o valor ascende para 715 milhões de euros, de acordo com dados avançados 

pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. Estes mais de 700 milhões sig-

nificam um aumento médio por trabalhador de 3,2% em 2020, sublinha o Ministério numa nota de im-

prensa enviada às redações. As subidas remuneratórias estão a ser discutidas entre as partes e o Go-

verno no âmbito do Orçamento de Estado para 2020. O Conselho de Ministros reúne-se no sábado para 

aprovar a proposta do Executivo, diploma que será entregue na Assembleia da República na segunda-

feira, disse à agência Lusa fonte do Executivo. 
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Os sindicatos da Função Pública, que exigiam aumentos salariais de 3%, não viram com agrado a pro-

posta do Governo. Ana Avoila, dirigente da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, con-

siderou que a proposta do Governo “é um insulto” aos trabalhadores públicos. Já José Couto, líder da 

Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) considerou a proposta “uma ofensa”. 

 

 

Como se pode ver  só coisas boas para 2020 enquanto os países vão colocando os seus populistas no po-

der, um pouco por toda a parte, até à guerra final que nos aniquilará. Da América do sul, à do norte, à ve-

lha Europa é só escolher e nada disto augura um futuro radioso como aquele que eu e outros sonhámos 

ainda na década de 1960 do século passado. Com a nova monarquia absolutista do dinheiro que faz mover 

este capitalismo selvagem, vamos de conquista em conquista destruindo o mundo, o clima e a humani-

dade. Sabemos que a escravatura, que muitos pensavam ter sido abolida, nunca teve números tão eleva-

dos, um pouco por toda a parte, com disfarces diferentes. Afinal, era isto que eles queriam criar uma gera-

ção de medo, facilmente manipulável; semiletrada para mais depressa acreditarem na terra plana e outras 

idiotices como a homeopatia, de valores xenófobos capazes de renegar as suas próprias origens, lavados 

cerebralmente por uma ideologia politicamente correta capaz de nos formatar (a quase todos).  

Aqui nos Açores onde essas modernices chegam sempre atrasadas continuaremos a assistir a uma perda 

de população até ao dia em que um iluminado nos decida transferir  do arquipélago por não sermos rentá-

veis. 

Um bom ano de 2020 é desejar mais do que o mundo nos pode dar.

 


