
Aos trabalhadores do Ministério da Cultura

NÃO VAMOS DESISTIR
CONTRA A PRECARIEDADE E 
PELO TRABALHO COM DIREITOS 

O Governo do PSD/CDS continua a não responder às justas reivindicações do
trabalhadores  da  Secretaria  de  Estado  da  Cultura,  quer  sejam  dos  serviços
centrais  e  regionais  quer  dos  serviços   dependentes  (Museus,  Palácios,
Monumentos e Sítios Arqueológicos); continua a provocar a redução do número
de trabalhadores, tentando resolver, casuisticamente esta situação, com o recurso
ilegal à contratação de CEI e outras formas precárias; continua a promover uma
política  de desqualificação para destruir os serviços públicos desta área e a pôr
em  causa  os  direitos  fundamentais  dos  trabalhadores  e  a  sua  dignidade
profissional.

A Federação apresentou ao Secretário de Estado da Cultura,  um “Caderno Reivindicativo” onde
consta  um  conjunto  de  medidas,  de  soluções  duradoiras,  para  a  resolução  dos  problemas  de
funcionamento dos estabelecimentos de cultura e para a dignificação profissional dos trabalhadores,
tais como:

 Contra  a  destruição  das  carreiras  e  consequentemente  da
especificidade  funcional,  defendendo,  a  recuperação  da
especificidade das carreira e conteúdos funcionais constantes
do DL  nº55/2001;

 Contra  a  falta  crónica  de  pessoal,  nomeadamente  na  área  de
vigilante-recepcionista,  defendendo  a  abertura  de  processos
concursais para a ocupação de todos os postos de trabalho
necessários, nomeadamente com a integração, por aquela via,
de todos os trabalhadores, que ilegalmente, estão em situação
de  precariedade  ou  de  CEI,   a  exercer  funções  de  carácter
permanente.

A Federação,  como  é  do  conhecimento  dos  trabalhadores,  apresentou  para  negociação,  dois
Acordos Colectivos de Entidade Empregadora Pública (ACEEP),  um para os serviços centrais e
outro  para  os  Museus,  Palácios  e  Sítios  Arqueológicos,  dependentes  da  Direcção-Geral  do
Património Cultural e das Direcções Regionais da Cultura. Estes visam resolver questões que se
arrastam há anos e garantir  uma prática legal de regulamentação dos horários de trabalho. 

Perante a ausência de resposta da Secretaria de Estado da Cultura, por solicitação da Federação,
os Acordos estão a ser negociados em sede de conciliação na Direcção-Geral da Administração e
Emprego Público. 

A Federação irá  continuar  a dar  conhecimento do desenvolvimento  destes processos negociais,
cujos  objectivos  são  justos,  dependendo  a  sua  concretização  do  empenho  e  mobilização  dos
trabalhadores na deefsa destes instrumentos.

A acrescentar  a  estas questões de ordem sectorial,  os trabalhadores da Administração Pública,
estão a ser confrontados com uma vaga de medidas contra os seus direitos: são os cortes salariais
draconianos que o Governo quer impor para 2014, acrescidos aos que já estão em vigor desde
2010;  é  a  escandalosa  subversão  do  regime de  aposentação;  é  o  ditatorial  aumento  da  carga
horária;  é  a  destruição  do Sistema de Saúde dos trabalhadores  da Administração  Pública;  é  a
inaceitável alteração do vínculo laboral. 



É um nunca mais acabar de medidas que colocam os trabalhadores da Administração Pública num
patamar de indignidade que não merecem e que não podem ter, pela importância das funções que
executam.

Os  trabalhadores  não  podem  ficar  calados  perante  um
discurso  da  inevitabilidade  das  políticas  de  direita
defendidas pelos governos do PS e do PSD com ou sem o
CDS, com ou sem a tróica estrangeira (FMI/BCE/UE).

O actual governo sofreu uma pesada derrota nas recentes
eleições autárquicas, derrota que legitima a exigência da
sua  demissão,  a  marcação  de  eleições  antecipadas  e  a
ruptura com estas políticas de empobrecimento.

Temos  que  dizer  BASTA!,  lutando  diariamente  contra  a
destruição da funções sociais do estado, o encerramento
de serviços públicos, a redução de postos de trabalho e a
precariedade, nomeadamente na Cultura. Contra a redução
dos  salários,  da  alteração  dos  cálculos  pensões  e  de
outros direitos contratados, no plano da luta geral.

A Federação Apela à participação de todos nas MARCHAS
“POR ABRIL, Contra a Exploração e o Empobrecimento”,
promovidas  pela  CGTP-IN,  no  dia  19  de  Outubro,  pelas
15.00 horas, em Lisboa e no Porto.
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