
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O Instituto Português do Desporto e da Juventude determinou, por deliberação publicada a 18

de fevereiro, o processamento de uma redução de pessoal ao abrigo do regime da

requalificação que afetará 21 funcionários desta entidade recentemente fundida.

Este processo, que deverá estar concluído até ao final do presente mês de março, assenta

numa suposta necessidade de redimensionar a estrutura organizacional do instituto por se

verificar um desajustamento de postos de trabalho face às necessidades de serviço.

Após as críticas atinentes ao processo de requalificação no Instituto de Segurança Social, é a

vez de os sindicatos contestarem o desenvolvimento deste processo, sobretudo tendo em

consideração que a recente fusão do Instituto Português do Desporto e do Instituto Português

da Juventude implicou uma natural redução de efetivos, por forma a acoplar os recursos

humanos às suas necessidades de funcionamento.

O Partido Socialista refutou, desde a sua implementação, o atual regime de requalificação,

considerando que o mesmo apenas constitui uma via de despedimento célere de mais

trabalhadores e uma via de incremento da precariedade laboral.

A diminuição do pessoal no IPDJ, que nos últimos anos duplicou as suas competências,

pressupõe a necessidade de proceder a ajustamentos, sendo imprescindível acautelar o

exercício das funções a que se encontra adstrito.

Neste sentido, em prol de um efetivo esclarecimento sobre os motivos subjacentes a esta

redução de pessoal, os deputados signatários do Grupo Parlamentar do Partido Socialista

requerem, através de V. Exa., ao Secretário de Estado do Desporto e Juventude, resposta às

seguintes questões:

1. A decisão de aplicar o regime da requalificação no IPDJ adveio da verificação de um

desajustamento entre os recursos humanos existentes e as necessidades deste Instituto. Quais

os estudos, relatórios ou avaliações que precederam a esta avaliação e qual a sua

fundamentação e conclusão?

2. De que forma é que se vai avaliar os 21 trabalhadores a dispensar?



3. Esta dispensa irá afetar de igual forma as competências ao nível do setor do desporto e ao

nível do setor da juventude ou pretende-se reduzir o pessoal numa destas áreas em específico?

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 4 de Março de 2015

Deputado(a)s

PEDRO DELGADO ALVES(PS)

IVO OLIVEIRA(PS)

RUI PEDRO DUARTE(PS)

JORGE RODRIGUES PEREIRA(PS)

LAURENTINO DIAS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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