
Nota à Comunicação Social

PELAS PIORES RAZÕES A FALTA DE PESSOAL NOS MUSEUS 

VOLTA A SER NOTÍCIA

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, lamenta o
acidente ocorrido no Museu Nacional de Arte Antiga que poderia ter sido evitado se aquele
tivesse  o  número  de  trabalhadores  suficiente  para  assegurar  a  vigilância  das  80  salas  de
exposição, bilheteira/recepção e loja.

Esta Federação Não tem dúvidas que a degradação das condições de funcionamento dos museus,
palácios e sítios arqueológicos, que em situações extremas levam à ocorrência de acidentes como
o agora registado, têm por origem a política de desorçamentação da Cultura e em particular dos
serviços  públicos  do  Sector,  levada  a  cabo,  em  anos  sucessivos,  pelos  governos  do  PS  e  do
PSD/CDS. Também o actual governo do PS insiste nesta política, como se verifica pela insuficiência
de incremento das verbas para a Cultura, na proposta do Orçamento do Estado para 2017.

Os cortes orçamentais registados ao longo de anos, associados a uma linha privatizadora da gestão
dos  serviços  da  Cultura,  resultaram  numa  redução  dramática  do  número  de  trabalhadores
efectivos  nos  museus,  palácios  e  sítios  arqueológicos  e  no  recurso  sistemático  à  contratação
precária, claramente ilegal, para garantir o funcionamento deficiente da maioria dos equipamentos
culturais.

À vários anos que a FNSTFPS, vem exigindo aos sucessivos governos, do PS, PSD e CDS, bem como
ao  atual  Governo  do  PS,  uma  política  de  investimento  nos  serviços  público  da  Cultura,
nomeadamente  com  a  integração  nos  mapas  de  pessoal,  com  contratos  sem  termo,  dos
trabalhadores  que presentemente se  encontram em situação precária  e  a  admissão de novos
efectivos,  para  garantir  o  normal  funcionamento  dos  museus,  palácios  e  sítios  arqueológicos
dependentes do Ministério da Cultura. 

O actual Ministro da Cultura recebeu esta Federação, pouco tempo após ter tomado posse, em
que tivemos ocasião de demonstrar a urgência na necessidade de serem adoptadas medidas para
a satisfação desta e de outras reivindicações, designadamente a da criação de carreiras especiais
na área da vigilância e igualmente do restauro. Medidas que, no fundamental, visam melhorar as
condições de trabalho no sector e assegurar a qualidade dos serviços públicos da Cultura. 

Na realidade, o titular da pasta, comprometeu-se em ter uma nova reunião com esta Federação,
para dar início ao processo de negociações do Caderno Reivindicativo então entregue. Mas, até à



presente data, apesar de sucessivas insistências, ainda não marcou qualquer nova reunião, o que
consideramos inaceitável.

Entretanto, vamos assistindo, com indignação, a acidentes como o agora verificado.
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