
Nota à Comunicação Social

REGRESSO DA COUDELARIA DE ALTER  AO ESTADO

TÍNHAMOS RAZÃO!

A anunciada decisão da Ministra da Agricultura, do regresso à tutela do Estado, da 
Coudelaria de Alter, veio dar total razão à Federação Nacional dos Sindicatos dos 
Trabalhadores  em  Funções  Públicas  e  Sociais,  quando  em  2007,  considerou  a 
transformação do Serviço Nacional Coudélico(onde estava integrada a Coudelaria) 
numa fundação, um atentado ao interesse público e aos direitos dos trabalhadores.

Decorridos seis anos, o descalabro a que chegou a Coudelaria de Alter, do ponto de vista 
financeiro,  com um elevadíssimo défice  que chegou a pôr  em causa os salários  dos 
trabalhadores e que foi integralmente suportado pelo Estado, apesar de  fazer parte da 
Fundação Alter Real um lote vasto de privados, nomeadamente a Banca, só comprova 
que as nossas preocupações, eram justas.

Nem o interesse público foi preservado, a avaliar pelas dívidas cujo pagamento o Estado 
vai ter de suportar, nem o futuro dos trabalhadores foi devidamente acautelado, já que 
agora, de novo, se coloca a questão da sua transição para um novo serviço.

Considerando os objectivos fundamentais  de preservação do cavalo de raça lusitano, 
sempre entendemos que a transformação do Serviço Nacional Coudélico numa fundação 
nunca teria êxito, já que as entidades privadas co-fundadoras estavam mais apostadas 
em retirar lucro fácil e menos em investir e o projecto era mais turístico do que científico.

A insustentável situação da Fundação Alter Real obrigou agora o Governo a recolocar o  
ex-SNC sob a alçada da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, pelo que a nossa 
Federação considera indispensável que a estabilidade de emprego dos trabalhadores da 
fundação não seja posta em causa. Ou seja, todos eles deverão ser integrados na DGAV, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas.

A Federação solicitou já  à  Ministra  da Agricultura,  uma reunião para discussão deste 
assunto.

Lisboa, 21 de Fevereiro de 2013

O Gabinete de Informação

Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais

Rua Rodrigues Sampaio, 138-3º Lisboa      Tel: 21 317 24 80   Email: fnstfps@fnstfps.pt


