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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Sobrecarga de horas de trabalho dos funcionários das estruturas culturais em S. João da 

Madeira  

Destinatário: Presidente da Autoridade para as Condições do Trabalho 

 

 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

 

O município de S. João da Madeira inaugurou recentemente dois espaços culturais ou onde se realizam 

iniciativas culturais: a Casa da Criatividade e a Oliva Creative Factory. Estes dois novos espaços 

acresceram a um outro já existente no concelho: os Paços da Cultura. 

Acontece que o número de funcionários não acompanhou o aumento de postos de trabalho que se verificou 

com a inauguração destes novos espaços. 

Neste momento, os funcionários que anteriormente trabalhavam apenas nas realizações e eventos dos 

Paços da Cultura, têm que garantir também o funcionamento e o apoio a espetáculos e outros eventos que 

aconteçam na Casa da Criatividade e na Oliva Creative Factory. 

Ao Bloco de Esquerda foi denunciado que muitas vezes são impostas jornadas de trabalho duríssimas a 

estes funcionários, com mais de 10 e 12 horas de trabalho num dia, sendo que estas horas extraordinárias 

vão para o banco de horas. Banco de horas esse de que os funcionários não vão usufruir porque não têm 

oportunidade de tirar dias de descanso, sendo que muitas dessas horas já caducaram ou caducarão. 

Nesta situação, os trabalhadores que agora têm que assegurar no funcionamento de três espaços (quando 

antes tinham que assegurar apenas o de um) são obrigados a longas jornadas de trabalho (fins de semana 

incluídos) sem pagamento de horas extraordinárias e sem poder, sequer, usufruir das horas que são 

colocadas no banco de horas. 

Sabemos, por exemplo, que a própria marcação de férias está completamente condicionada e está 

completamente dependente do aval e vontade da Câmara Municipal exatamente porque não há pessoal 

suficiente para permitir alguma 'baixa' no número de funcionários. 
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Face a esta situação que coloca em causa não só os direitos laborais dos funcionários destes espaços do 

município de S. João da Madeira, mas também a sua própria vida pessoal e familiar, é necessária ação para 

que se reponham os direitos do trabalho e para que se proceda à contratação dos funcionários suficientes 

para garantir o funcionamento destes três espaços de eventos e realizações culturais. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Presidente da Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT) as seguintes perguntas: 

1. Tem conhecimento desta situação? 

2. Sabe dizer qual é o número de funcionários existente e o número de funcionários necessários para 

assegurar o funcionamento e a programação regular destes três espaços? 

3. Sabe dizer qual o número de horas extras que cada funcionário já tem em banco de horas e quantas 

já perdeu por caducidade? 

4. Vai tomar alguma ação inspetiva de forma a que se defenda os direitos do trabalho e o salário 

destes trabalhadores (que fica prejudicado pela realização de horas extraordinárias que não são 

remuneradas)? 

Palácio de São Bento, 09 de maio de 2014. 

 

O deputado 

Pedro Filipe Soares 

 

 


