
 

 

AOS TRABALHADORES 
DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS 
DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS E SOCIAIS REUNIU 
COM O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA AGRICULTURA

A Federação Nacional dos Sindicatos 
dos Trabalhadores em Funções Públicas 
e Sociais (FNSTFPS) reuniu, no dia 15 
de Abril, com o Secretário de Estado 
da Agricultura  e do Desenvolvimento 
Rural, sobre diversos assuntos 
relacionados com os trabalhadores 
dos organismos do Ministério 
da Agricultura, pelo que damos aqui 
conta das principais conclusões 
deste encontro:

1CARREIRA DE INSPECÇÃO 
VETERINÁRIA

O SEADR, reconhece a existência 
de problemas na aplicação do diploma 
da carreira e, referiu que a sua
aplicação só será concretizada após 
a resolução dos problemas enunciados. 
Informou que o assuntoestá em sede 
do Gabinete de Planeamento e Políticas 
do Ministério, admitindo que a solução 
deverá passar pela revisão do DL 141/2019.

Neste sentido, ficou acordado que 
a FNSTFPS enviaria a sua posição 
sobre o articulado do referido diploma 
legal, de modo a que essas propostas 
sejam consideradas na futura revisão 
do diploma.

2 APLICAÇÃO DO PREVPAP 
NO INIAV

Demos conta de que após a aplicação 
do PREVPAP a um conjunto de 
trabalhadores/bolseiros do INIAV
que viram a sua situação contratutal 
regularizada, não foram ainda reconstituí-
das as suas carreiras profissionais, 
o que naturalmente se impõe que seja 
feito com a maior brevidade.

Face à nossa preocupação, 
comprometeu-se em insistir junto 
do INIAV para que os processos em 
análise fossem concluídos.

O SEADR informou-nos que segundo 
indicação do INIAV, estão já reconstituídas 
as carreiras de 4 investigadores e estão 
em curso os processos dos restantes.

O diploma legal da criação desta carreira 
(DL141/2019) continua por aplicar, tendo 
em conta as consequências negativas 
que da sua aplicação podem resultar, 
quer para a operacionalidade 
da inspecção sanitária da DGAV, 
quer para os trabalhadores abrangidos, 
considerando as regras de transição 
e o facto de não abranger os auxiliares 
de inspecção sanitária.

3 CONDIÇÕES DE SAÚDE 
E SEGURANÇA NO TRABALHO DO 
EDIFÍCIO FLORESTAL EM OEIRAS

Manifestámos preocupações quanto 
à situação existente no edifício florestal, 
as quais põem em causa as condições 
de Saúde e Segurança no Trabalho dos 
trabalhadores que ainda são obrigados 
a deslocar-se àquela infraestrutura.

O SEADR informou que decorrem neste 
momento trabalhos de análise no edifício, 
por parte de técnicos do Instituto Ricardo 
Jorge, para tentarem tirar conclusões 
sobre eventuais perigos para a saúde 
dos trabalhadores.



 

 

4 MEDICINA 
NO TRABALHO

Considerando a dimensão do INIAV 
e o número de trabalhadores que 
comporta, transmitimos a nossa
preocupação quanto ao facto de este 
organismo continuar sem um serviço 
de medicina do trabalho a que
os trabalhadores possam recorrer.

O Secretário de Estado tomou boa nota 
da questão, não adiantando mais nada 
sobre a matéria.

Destacamos desde logo o facto de, após 
um longo período, termos conseguido 
uma reunião presencial para tratar 
de assuntos relacionados com os 
trabalhadores do Ministério.

PELA DIGNIFICAÇÃO
E VALORIZAÇÃO DAS CARREIRAS!

POR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO!
PARTICIPA NA DEFESA DOS TEUS DIREITOS!

5 PLANO DE CRIAÇÃO DOS 
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO
A NÍVEL NACIONAL

O Secretário de Estado começou por 
informar que a intenção do Governo 
é reactivar e redinamizar asn antigas 
estações de investigação e alguns dos 
antigos pólos de investigação de 
responsabilidade das Direcções Regionais 
de Agricultura.

Referiu ainda que o seu funcionamento 
será assegurado pelos trabalhadores 
que aí desenvolvem a sua actividade e, 
que a situação dos mesmos não irá sofrer 
nenhum tipo de alteração em termos 
laborais. Não excluí no entanto a necessi-
dade e a hipótese de virem a ser recruta-
dos mais trabalhadores.

A CONCLUIR:

A justeza da luta que temos vindo 
a travar confirma-se, perante o anúncio 
da possível revisão do DL 141/2019 - 
que criou a carreira de Inspecção 
Veterinária. A FNSTFPS sempre assumiu 
que este diploma de carreira era em 
várias matérias prejudicial para os 
trabalhadores, seja na sua valorização
profissional seja no processo 
de transição para a nova carreira.
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Questionamos sobre o ponto de situação 
da criação dos centros de investigação 
que a Ministra da Agricultura anunciou, 
em Setembro do ano passado, a partir 
das antigas estações de investigação 
do exINIA e de pólos de investigação 
aplicada das DRA's. Bem como sobre 
a situação dos trabalhadores que 
actualmente desenvolvem a sua 
actividade nesses serviços.

PELA DIGNIFICAÇÃO
E VALORIZAÇÃO
DAS CARREIRAS!


