
Assunto: Regime de contratação de trabalhadores na Fundação de

Serralves, concelho e distrito do Porto

,

~

Destinatário: Ministério da Cultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

o ponto 1 do artigo 122 da Lei 9/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão do Código de

Trabalho, estabelece a presunção de contrato de trabalho quando se verifiquem algumas das

seguintes características: «a) A actividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário

ou por ele determinado; b) Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao

beneficiário da actividade; c) O prestado r de actividade observe horas de início e de termo da

prestação, determinadas pelo beneficiário da mesma; d) Seja paga, com determinada periodicidade,

uma quantia certa ao prestador de actividade, como contrapartida da mesma».

Assim, a situação profissional vivida pelas e pelos recepcionistas da Fundação de Serralves

carece de legalidade, uma vez que há vários anos exercem as suas funções em regime de

prestação de serviços, não obstante estarem inseridas/os numa equipa, desenvolverem a sua

actividade nas instalações do contratante, utilizando material da instituição e estarem sujeitos a

uma hierarquia, facto que se constitui contra-ordenação muito grave (ponto 2 do artigo 122 da

Lei supracitada).

Considerando as características das funções desenvolvidas por estas trabalhadoras e estes

trabalhadores, alguns há mais de cinco anos, deveria a sua situação profissional ser regularizada,

mediante a celebração do correspondente contrato de trabalho com a Fundação de Serralves.

Porém, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou conhecimento que tal não é pretensão

da Administração daquela Fundação, coagindo as e os recepcionistas a constituírem-se como

empresa para manterem as mesmas funções de trabalho subordinado.
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Em resposta às denúncias apresentadas, vem a Fundação de Serralves admitir que

equacionou «recorrer a uma empresa especializada para o efeito», tendo porém abordado os

membros dos serviços de recepção «no sentido de saber se teriam vontade de avançar com a

constituição de uma empresa para prestação de serviços» com o objectivo de «promover o

empre.endedorismo, potenciando e alavancando financeiramente as capacidades e competências

dos membros daquela equipa, reforçando a sua capacidade de geração de proveitos» (cfr. anexo).

o Blocode Esquerda considera que, deste modo, a Fundação de Serralves visa dissimular as

tarefas das trabalhadoras e dos trabalhadores em causa, mediante uma pretensa prestação de

serviços por via de uma empresa constituída especificamentecom o fimde evitar a assumpção de

um compromisso e da responsabilidades da Fundação para comas e os recepcionistas.

Considerando que o Estado Português é fundador da Fundação de Serralves e que os

Estatutos daquela Fundação definem duas nomeações por parte do Estado para o Conselho de

Administração (artigo 9Q do Decreto-Lei n.Q 129/2003, de 27 de Junho), a situação das e dos

recepcionistas consubstancia um exemplo de contratação ilegal na Administração Pública a que o

Governo deve responder.

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 Governo, através do

Ministério da Cultura, as seguintes perguntas:

1. Tem o Governo conhecimento da situação das trabalhadoras e dos trabalhadores do

serviço de recepção da Fundação de Serralves?

2. Considera o Governoadmissível a situação de contrato a falsos recibos verdes das e dos

recepcionistas da Fundação de Serralves, cujo Conselho de Administração incluí dois

administradores nomeados pelo Estado?

3. Considera o Governo legítimo que a Fundação de Serralves proponha à sua equipa do

serviço de recepção que se constitua como empresa, ao invés de celebrar o respectivo

contrato de trabalho, uma vez que as condições em que irão desempenhar as suas tarefas

correspondem às condições actuais?

4. Que medidas pretende o Governo desenvolver no sentido da regularização da situação

profissional das trabalhadoras e dos trabalhadores em causa?
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s. Está O Governo em condições de garantir a legalidade dos contratos de trabalho

estabelecidos nas instituições tuteladas ou participadas pelo Estado?

Palácio de São Bento, 18 de Fevereiro de 2010.

o Deputado
r

)-n-L ~~
Catarina Martins José Moura Soeiro
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Em 2010102118, às 12:37, Cariría Bastos escreveu: .

, Caro Amigo de SeITalves

Recebemos a sua comurucação, que agradecemos. Todas as questÕesque os nossos ,

visitantes nos colocam' merecem a nossa melhor atenção, pelo que passo a responder à
questãoque nos colocou. ",' ,

Os serviços de Recepção da Fundação de SeITalves sãó ~segÜrados por uma equipa v~ável'
de colaboradores, mediante uma regular e legítima prestação de serviços.
No sentidó de melhorar a qualidade do serviço pr~stado, a'Fundaçãode SeITalves'

, equacionou recoITer a uma empresa especializada para o ,efeito. ,

No ei1tant~;e por forma a'promover o empreendedorismo, i?otenci~do ealavancando
financeiramente as capacidades ~ competênCias dos membros d3.quelaequipa~ refórçando a
sua capacidade ,de geração de proveitos, os mesmos foram abordados no sentido de saber se
teriam vontade deavançâr com a constituição de uma empresa para prestação ,de serviçqs' ,"
4esta natureZa. " . ' ' " '. ' '.',' .,,' ,

Com ~te processo SeITalves procura ob!er serViços com mais qi.Ialidade, maior eficiência e

prófissionalismo e desta forma contribuir para mel~oràcolher todos, quantos nos, visitam. '
.. -., .

Não nos parece que a no~saactua:ção seja passível de crítica.

Com os ,nossos melhores cumprimentos,

Carina Bástos
Direcção G,eral
<imageOOl.jpg>
Tel: 226156500 I Fax: 226156525
c.bastoS@serralves.ptIwww 'serralves pt '
R.D; João de Castro, 210 - 4150-417 Porto '. '
ESTE E-MAIL É AMIGO DO AMBIENTE.,PONDERE ANTES DE O IMPRIMIR!
THIS EMAJL 15 Er\IV1RONMENTFRIENDLY. THINK BEFORE PRINTINGI,' , ,
Este e-mail é' coflfidenclai e apenas pode ser lido,copiado ou utilizadopelo destinalário. "

Se o recebeu por engano, por favor contacte o remetente 'através de 'e-mail qu.pelo telefone +351 226 156 500.
Agradecemos ainda que apague este e-mail'e não divulgue o respectivo conteúdo. ' ,

This e-mail is confidential aild may only be read, copied or' used by,the addressee. '
If you have received it by mistake, please contact lhe sender by e-mail o~ telephone +351 226 156 500.'
We would also be grateful if you would delete Ihis e-mail ~nd refrain fTom discJosingits content '
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