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CARAS DA SEMANA

Manuel Valls
O autoritário
O Governo deitou mão a um 

artifício legal para passar a Lei 

Macron

A Lei Macron, que recebeu o 

nome do ministro da Economia, 

Emmanuel Macron, é uma espécie 

de pacote legislativo que engloba 

uma série de medidas para a 

economia, com especial incidência 

para uma maior liberalização 

do mercado de trabalho. Vários 

socialistas da ala mais à esquerda 

do PS francês opuseram-se à lei, 

o que levou Manuel Valls a deitar 

mão de um artifício legal: usou 

o artigo 49.3 da Constituição 

francesa para aprovar a lei por 

decreto, em vez de arriscar o voto 

contra no Parlamento. “Sim, a 

aplicação do artigo 49.3.º é um 

acto de autoridade”, reconheceu o 

primeiro-ministro.

Zlatan Ibrahimovic
O tatuado
O jogador sueco associou-se a uma 

campanha para combater a fome

No jogo do PSG contra o Caen, 

Zlatan Ibrahimovic marcou 

um golo logo aos dois minutos. 

Festejou e tirou a camisola, 

exibindo uma série de tatuagens 

no peito, braços e costas. Muitos 

se interrogaram se seria puro 

exibicionismo. O árbitro nem 

hesitou e mostrou-lhe um cartão 

amarelo. Depois veio-se a saber 

que o internacional sueco 

tatuou no seu corpo (tatuagens 

provisórias, que já retirou) o nome 

de 50 pessoas que passam fome. 

Uma forma de se associar à nova 

campanha do Programa Alimentar 

Mundial, da ONU. Um motivo 

bastante nobre e que permitiu a 

Ibrahimovic ganhar muitos mais 

fãs fora do mundo do futebol. 

EDITORIAL

Os marginalizados 
da requalificação

P
rimeiro o termo era “mobilidade”. 

Depois passou a “requalifi cação”. 

Na prática, apesar dos eufemismos 

utilizados (estes ou outros que venham 

a substituí-los), trata-se apenas de 

um processo de redução de pessoal sob a 

máscara de ponderação analítica. Segundo 

os dicionários, “qualifi car” signifi ca “atribuir 

uma qualidade a; indicar a qualidade ou a 

classe de; classifi car; apreciar; enobrecer”. 

Para respeitar tal signifi cado, “requalifi car” 

devia ser tudo isso, mas feito de novo, numa 

outra fase, com um qualquer objectivo. É o 

que está a ser feito no processo em curso? Os 

retratos que hoje publicamos, de mulheres 

incluídas na lista dos trabalhadores a 

“requalifi car”, mostram em geral um espírito 

de revolta, não um qualquer entendimento 

do processo. Foram tiradas de lugares onde 

A chamada requalificação na 
função pública alimenta-se de um 
novo tipo de marginalizados

havia muito trabalho a fazer e até falta de 

pessoal para fazê-lo e nenhuma compreende 

a lógica do processo que as pôs de parte, 

em casa, a ganharem parte do salário mas 

sem poderem trabalhar. Marginalizadas, 

na verdade, à espera de um posto noutro 

lugar ou do despedimento defi nitivo, já 

que a “requalifi cação” é uma espécie de 

“limbo” terrestre sem lugar a ilusões, para 

lá da forçosa espera. Que é um processo 

de ânsia e desgaste. Entrando no “túnel” 

da “requalifi cação”, há uma primeira 

fase de 12 meses em que os trabalhadores 

abrangidos fi cam em casa a receber 60% do 

salário; um desperdício de mão-de-obra, 

que os responsáveis pensam colmatar com 

acções de formação que hão-de revelar-se, 

com o tempo, inúteis. Numa segunda fase, 

terminado o primeiro ano, há duas saídas: 

quem tem contrato ou exerce funções de 

soberania pode fi car eternamente no “limbo” 

(em casa e a receber), mas com apenas 40% 

do seu salário; quem não tenha vínculo de 

nomeação ou tenha sido admitido após 2009 

pode ser então despedido. E a isto se chama 

“requalifi cação”. Quem leu, nos dicionários, 

a palavra “enobrecer” associada a “qualifi car” 

difi cilmente reconhecerá qualquer nobreza 

DOMINGOPÚBLICO

neste processo. A redução de quadros, 

por imposição da redução da despesa 

pública, vai implicar em muitos casos a 

redução ou empobrecimento dos serviços, 

não a sua racionalização ou optimização. 

Não se trata, como devia tratar-se, de 

melhorar a oferta com menos despesa 

ou menos pessoal, trata-se de desinvestir 

em determinadas áreas obedecendo ao 

critério único da poupança. No caso do 

Instituto da Segurança Social, área afectada 

pelas 630 “requalifi cações” descritas na 

reportagem que hoje publicamos (Págs. 8 a 

11), há exclamações deste género: “Temos 

imenso trabalho, nunca imaginei que isto 

fosse acontecer”. Ou: “Nos primeiros dias, 

eu só conseguia perguntar: porquê? Por que 

fazem isto quando falta pessoal?” Falam 

sempre no presente, como se estivessem 

ao serviço, como se ainda ocupassem 

os seus postos. “Gosto de trabalhar, sou 

cumpridora. Ficar assim não. Só peço para 

trabalhar”. Ou: “Vejo-me a fazer qualquer 

coisa que me garanta a sanidade mental e 

que me dê objectivos. Trabalhar é muito 

importante!” Tem que haver uma saída que 

não passe por semelhante desperdício de 

empenho e de vontades.


