
AOS TRABALHADORES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS REUNIU 
COM O MINISTRO DA AGRICULTURA

E OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO 
E DAS FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

A  Federação  Nacional  dos  Sindicatos  dos  Trabalhadores  em  Funções  Públicas  e  Sociais
(FNSTFPS), reuniu, no dia 2 de Fevereiro, com o Ministro da Agricultura e os Secretários de
Estado da Agricultura e Alimentação e das Florestas e Desenvolvimento Rural, a quem expôs
um conjunto  de questões  laborais  relacionadas  com os  trabalhadores  do  Ministério.  Esta
reunião foi solicitada pela Federação, na sequência da tomada de posse do novo governo.

ORGÂNICA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Relativamente à orgânica do MAFDR, colocámos ao Ministro da Agricultura a necessidade de ser recriada a
Secretaria-Geral do Ministério, porquanto consideramos que pela dimensão, o número de trabalhadores que
ainda presentemente tem e a importância política do mesmo no contexto do Governo,  as  atribuições  e
competências daquela justificam tal decisão.

O mesmo defendemos em relação à Inspecção-Geral,  com a agravante de as suas competências estarem
atribuídas à Inspecção-Geral dependente do Ministério do Ambiente. Salientámos o facto de, aquando da
extinção da IGAP, os trabalhadores terem manifestado a sua preocupação por esse facto, dando conta das
consequências negativas que daí poderiam advir.

Sobre a fusão do ICN, com a Autoridade Florestal Nacional, manifestámos as nossas dúvidas quanto ao êxito
deste projecto e aos resultados favoráveis ao interesse público até hoje alcançados. Do ponto de vista da
eficácia  dos  serviços,  na  perspectiva  da  garantia  do  interesse  público,  não  ficaram  provados  resultados
acrescidos; as dificuldades resultantes da anterior falta de pessoal de pessoal, não foram ultrapassadas; e a
inultrapassável  desadequação  da  distribuição  geográfica  das  áreas  protegidas  aos  serviços  florestais
desconcentrados subsiste, não se verificando as propaladas sinergias.

Em resposta, foi-nos referido pelo Ministro da Agricultura que o Governo adoptou, relativamente às orgânicas
dos Ministérios,  a estratégia  de não produzir, neste primeiro ano de legislatura, alterações nas mesmas,
mesmo reconhecendo a existência de situações que justificam alterações.

De todo o modo, mostrou-se disponível para avaliar quando um dos casos por nós referidos, reconhecendo
mesmo que o MAFDR necessita de Secretaria-Geral e que a questão da Inspecção, embora considere que não
encontrou até agora constrangimentos, poderá ser avaliada.

Já relativamente ao ICNF, o Secretário de Estado das Florestas deu-nos conta que foi constituído um grupo de



trabalho para avaliar o processo de fusão e que deverá apresentar as conclusões no espaço de seis meses. O
despacho de constituição do dito grupo de trabalho e os seus objectivos, foi publicado no Diário da República,
2ª Série, de 3 de Fevereiro.

A nossa Federação está disponível para dar os seus contributos para as melhores conclusões deste grupo de
trabalho.

PRECARIEDADE E FALTA DE PESSOAL NOS SERVIÇOS DO MAFDR

Outro dos assuntos abordados relaciona-se com a falta de pessoal e o sistemático recurso à precariedade nos
serviços  do  Ministério,  designadamente  nas  unidades  de  investigação  do  INIAV,  onde  o  número  de
investigadores  de  carreira,  técnicos  superiores,  assistentes  técnicos  da  área  laboratorial  e  assistentes
operacionais  é  cada vez  menor.  Simultaneamente,  a  precariedade  subsiste,  com o recurso  a  bolseiros  e
estagiários que cumprem funções que correspondem a necessidades permanentes dos serviços.

Defendemos  a  necessidade  de  urgentemente  serem  tomadas  medidas  de  recrutamento  de  pessoal  das
carreiras de investigação, técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais, sob pena de
estar em causa o futuro dos serviços.

O Ministro da Agricultura, reconheceu a existência deste problema, adiantando no entanto, somente, que
uma  hipótese  de  solução  do  problema,  passaria  pela  colaboração  com  os  institutos  politécnicos,  sem
especificar mais.

Faltou, assim, a resposta quanto à precariedade e à falta de pessoal.

CARREIRA DE INSPECÇÃO VETERINÁRIA

Arrasta-se há largos anos a ausência de decisão para a criação da carreira de inspecção veterinária. Voltámos
a reafirmar a necessidade de este problema ser ultrapassado com a criação da carreira,  onde deverão ser
integrados os trabalhadores que exercem, na DGAV, funções de inspecção veterinária e a aprovação de um
estatuto específico que define a carreira, as suas funções, o regime de horários e de duração de trabalho, o
domicílio necessário e as ajudas de custo, os meios para a acção de inspecção e o poder de autoridade.

Quer o Ministro, quer o Secretário de Estado da Alimentação, anotaram as nossas preocupações, mas nada de
concreto adiantaram quanto a esta matéria.

RELAÇÕES DE TRABALHO NA TAPADA DE MAFRA

Os representantes da Federação alertaram o Ministro e os Secretários de Estado para a degradação das
relações e condições de trabalho na Tapada de Mafra, resultante da acção da actual directora daquela regi-
cooperativa em que o INIAV e o ICNF, são os cooperantes mais importantes.

Têm-se  verificado  constantes  violações  da  lei,  em  matéria  de  horários  de  trabalho,  funções,  saúde  e
segurança no trabalho,  com conflitos que levaram já  à intervenção da Direcção-Geral  do Emprego e das
Relações de Trabalho, a pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões
Autónomas (STFPSSRA).

A Federação manifestou a necessidade de os cooperantes que são organismos tutelados pelo MAFDR – INIAV
e  ICNF  –  intervirem  no  sentido  pôr  cobro  ao  inaceitável  comportamento  da  actual  directora  e  de  ser
negociado um Acordo de Empresa, entre o STFPSSRA e a Tapada de Mafra que regula as relações de trabalho



naquela entidade.

O Secretário de Estado das Florestas comunicou-nos que estão a ser tomadas medidas para que a presente
situação seja ultrapassada e os problemas relatados, resolvidos.

CONCLUSÕES

Registamos o facto de termos sido recebidos em conjunto pelo Ministro e pelos Secretários de Estado e a forma como
ouviram atentamente as nossas preocupações e propostas,  importando agora que sejam dados outros passos que
assegurem a resolução destes e de outros problemas existentes.

Para isso, é preciso que os responsáveis pelo MAFDR se disponibilizem em negociar propostas concretas de resolução
de cada um dos problemas.

A  nossa  Federação  irá  continuar  a  sua  acção  de  esclarecimento  dos  trabalhadores  e  de  mobilização   para  que
contribuam com o seu empenho na melhoria das suas condições de trabalho e de salvaguarda dos seus direitos.

SINDICALIZA-TE!

PARTICIPA NA DEFESA DOS TEUS DIREITOS!
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