
AOS TRABALHADORES DA CULTURA
- DOS MUSEUS, PALÁCIOS, MONUMENTOS E SÍTIOS CLASSIFICADOS

Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) e
Direcções Regionais da Cultura (DRC)

RECUSAM ASSINAR ACORDO COLECTIVO
COM 35 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO

No passado dia 25 de Junho terminou -  sem acordo -  o processo de negociação do
Acordo Colectivo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP), que a nossa Federação
pretendia celebrar com a DGPC e DRC's, já que estas recusaram a nossa proposta de
duração de trabalho de 35 horas semanais,  a  aplicar  aos trabalhadores dos serviços
dependentes.

Perante  esta  posição,  não podíamos  apôr  a  nossa  assinatura  num acordo  que representa  a
manutenção das 40 horas semanais de trabalho, contra as quais estamos desde a sua imposição
pelo Governo, em Agosto do ano passado, atendendo a que este aumento representa um sério
prejuízo  social  e  económico  para  os  trabalhadores,  já  que  passaram a  ter  menos  tempo de
descanso  e  de  disponibilidade  para  o  lazer  e  viram  os  seus  salários  serem  reduzidos,  no
valor/hora.

A proposta de ACEEP apresentada pela Federação, tinha por objetivo a regulação das condições
de  trabalho,  nas  matérias  relativas  à  duração  de  trabalho,  modalidades  de  horário,
designadamente os horários específicos - tão necessários nestes serviços -, e a promoção da
Saúde e Segurança no Trabalho. 

Ao fim de largos meses de negociação que culminou,  numa tentativa de conciliação por nós
requerida, não houve acordo, por responsabilidade do Secretário de Estado da Cultura que insistiu
em defender a posição do seu governo, de manter as 40 horas semanais de trabalho.

É de notar, contudo, que relativamente a outras matérias foi possível chegar a acordo, pelo que foi
por nós proposto que as mesmas fossem plasmadas em regulamento de horário de trabalho a
aprovar  pelo  Secretário  de  Estado  da  Cultura,  aplicável  aos  trabalhadores  dos  serviços
dependentes da DGPC e das DRC's.

A DGPC e as DRC recusaram, também, qualquer acordo relativamente ao gozo de dois fins de
semana por mês, relativos ao descanso dos trabalhadores das carreiras especificas, alegando a
falta crónica de pessoal  nestes serviços.  Recusaram igualmente que sejam fixados limites na
construção das escalas de serviço, o que que manterá o livre arbítrio das entidades empregadoras
públicas na definição dos horários, na duração do tempo de trabalho e na ausência de limites ao
trabalho extraordinário sem compensação ou remuneração específica.



FEDERAÇÃO VOLTA A PEDIR REUNIÃO AO SEC

Após mais de um ano sob a data em que foi  feita  a  entrega do Caderno Reivindicativo  dos
trabalhadores do sector ao Secretário de Estado da Cultura e de este ter concordado negociar
com  a  Federação  uma  proposta  de  Carreiras  Especificas  da  Cultura  e  um  regulamento  de
uniformes, tendo também assumido transpôr para o regulamento de horário de trabalho todas as
matérias acordadas no âmbito do ACEEP, chegou agora a hora de passar à concretização das
medidas que, no nosso entender, visam melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores dos
serviços dependentes da DGPC e das DRC.

Como referimos  já  em comunicado  anterior,  a  Federação  enviou  ao  SEC um anteprojeto  de
Carreiras Especificas, que visa consolidar os conteúdos funcionais , as norma de acesso e de
ingresso  constantes  do  ex-DL nº55/2001,  bem  como  das  carreiras  com  conteúdo  funcional
específico do ex-Instituto Português de Arqueologia.

Remetemos igualmente ao SEC, uma proposta de regulamento de uniformes que visa não só
garantir a sua distribuição a todos os trabalhadores das carreiras previstas no mesmo, como a sua
adequação às condições climatéricas de cada região onde se localizam os serviços.

Entretanto,  vamos  enviar  de  imediato  ao  SEC,  um  ofício  reclamando  a  necessidade  de  ser
elaborado  o  projecto  de  regulamento  de  horário  de  trabalho,  que  deverá  conter  as  matérias
acordadas em sede de negociação do ACEEP, para posterior apreciação da nosa parte.

NÃO VAMOS BAIXAR OS BRAÇOS!

Os trabalhadores da Cultura, também foram prejudicados por todo o processo de “reforma” do
Estado, iniciado pelo Governo PS/Sócrates, com o PRACE, de que é exemplo, a revogação do DL
nº55/2001, que levou à extinção das carreiras específicas ali previstas e à perda do vínculo de
nomeação, imposta pela Lei nº12-A/2008. Este processo foi mais recentemente continuado pelo
actual Governo PSD/CDS, com a extinção do Ministério da Cultura e a integração das respectivas
atribuições e competências na Presidência do Conselho Ministros, o que representou por sí só
uma demonstração evidente da desvalorização da importância que o actual governo dá ao sector.

A nossa luta, como trabalhadores da Cultura e ao mesmo tempo da Administração Pública, tem
por objectivos fundamentais, travar a progressiva degradação da intervenção do Estado no sector
da Cultura, e da sua função social de promotor da mesma; e, simultaneamente, de defesa dos
nossos direitos laborais e de construção de uma vida mais digna.

Foi com a luta que no passado conquistamos, nomeadamente, o estatuto de carreiras especificas
e que que conseguimos travar ataques mais ferozes aos direitos conquistados, e vai ser com
também com a luta que vamos conseguir alcançar os objectivos a que agora nos propusémos,
conscientes de que tal passa por um mudança concreta de políticas e de governo, o que só será
alcançável com a marcação de eleições antecipadas e a construção de uma alternativa política
favorável aos trabalhadores.

Apelamos  pois  a  todos  os  trabalhadores  da  Cultura  que  se  mobilizem  e  participem  na
MANIFESTAÇÃO NACIONAL DA CGTP-IN que se realiza no dia 10 Julho, em Lisboa, tendo
entre outros objectivos, lutar:

POR SALÁRIOS E PENSÕES DIGNOS; POR AUMENTOS SALARIAIS ANUAIS; CONTRA OS
CORTES NOS SALÁRIOS;  CONTRA A NOVA LEI  GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES
PELA REPOSIÇÃO DAS 35 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO; PELO TRABALHO COM
DIREITOS; EM DEFESA DAS FUNÇÕES SOCIAIS DO ESTADO.
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