
Assembleia 
Desde já agradeço a oportunidade de estar presente nesta sessão e cumprimento o presidente da mesa, 
todos os blocos parlamentares e os demais presentes. 
O meu nome é Ricardo Dias, trabalho na instituição desde 2004 e estou aqui em representação dos 
técnicos externos de Museografia.  
 
Como representante da equipa externa vou enumerar alguns pontos que achamos fundamentais : 
 
Quais as nossas funções? 
 

• A equipa interna é constituída por 3 técnicos de museografia interna. 

• Quase todos os técnicos são formados em artes plásticas e eu estou a terminar o mestrado em 
museologia. 

• Trabalhamos em todas Exposições 

• Montagem/ Desmontagem de exposições: Museu / Casa de Serralves/ Casa Manuel de Oliveira 
e Itinerâncias, 

Receção das obras, cargas e descargas. 

• Logística ou trabalho de backstage que antecede a exposição, construção e preparação de 
mobiliário, preparação dos espaços, arrumação e organização das oficinas, armazém e reservas. 

• Assistência  direta aos artistas 

• Manutenção das exposições 

• Nome no catálogo 

• Preparação das exposições de itinerância, embalamento, assistência na reserva do museu 

• Manutenção da coleção em reserva e em espaço exterior (parque). 
 
Observações: 

• Estamos subordinados a uma chefia e obedecemos a uma hierarquia da própria instituição, 
nomeadamente ao serviço de exposições. 

• Horário fixo das 9:30 as 17:30, determinado pela instituição e controlado eletronicamente por um 
cartão de funcionário. 

• Utilizamos equipamento e instrumentos de trabalho da instituição. 

• Temos autorização para conduzir carros da empresa. 

• Temos momentos de representação da própria instituição, e temos funções iguais aos 3 técnicos 
internos. 

• Nunca nos foi proposto nenhum tipo de contrato e queremos que nos seja proporcionado uma 
vida digna com estabilidade e direitos laborais. 

• Nunca fomos contactados em nenhum momento por qualquer autoridade fiscalizadora. 

• Temos rendimentos de 80 a 100 % anual. 

• Sabemos que a instituição tem abertura para resolver a nossa situação. 

• Não somos atualizados no valor hora que me lembro desde 2006 

• tivemos alguns apoios da gulbenkian a quem concorreu, da segurança social apesar dos valores 
serem muito baixos e insustentáveis e foram nos pagos 5 dias de trabalho após a nossa 
dispensa, na situação da pandemia. 

 
 
Artur Ruivo 
Ana Amorim 
Bruno Buaro 
Federico Diz 
Felicia Teixeira 
Luis Magalhães  
Ruben Freitas 
Hugo Castro 
Pedro Serrano 
Valter Maior 
 
 
Em nome de toda a equipa externa de museografia 
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