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VOTO DE SOLIDARIEDADE 

Pela luta dos trabalhadores da Casa da Música  

 

 

Estiveram em greve no passado dia 26 de Novembro de 2021 as trabalhadoras 

e os trabalhadores da Casa da Música, em luta pelo fim das condições precárias 

de trabalho que ali se arrastam há longos anos, nomeadamente os falsos recibos 

verdes, a discriminação salarial, a imposição de horários inadequados e a 

ausência de um acordo de empresa. 

  

No seguimento desta greve, o Conselho de Administração (CdA) da Casa da 

Música excluiu de todos os eventos um dos seus assistentes de sala mais 

regulares naquela instituição, numa clara represália a uma cara conhecida desta 

luta. 

  

Não foi, aliás, a primeira vez que o CdA da Casa da Música mostrou uma atitude 

de retaliação para com a luta destas e destes trabalhadores pelo seu direito ao 

trabalho com dignidade. Já em junho de 2020, no seguimento de uma vigília dos 

seus trabalhadores precários, meia hora depois de terminada a iniciativa, vários 

assistentes de sala presentes no protesto receberam um e-mail do seu superior 

hierárquico, comunicando que estavam afinal dispensados do trabalho já 

agendado para junho, somando-se estes a dois técnicos de palco que 

trabalhavam a tempo inteiro na Casa da Música há 15 anos - em comum tinham 

o facto de terem subscrito o abaixo-assinado apresentado à Administração em 

abril desse ano, com 92 signatários (28 trabalhadores com contrato e 64 

prestadores de serviços a recibo verde). 

  

Em junho de 2020, ainda que mais de um mês passado desde as primeiras 

denúncias sobre a situação de enorme precariedade de trabalhadoras e 

trabalhadores da Casa da Música, que se viram sem qualquer rendimento em 

resultado do impacto da crise pandémica na atividade cultural, o Presidente da 

Câmara não só quis ouvir Luís Osório, o representante da Área Metropolitana do 

Porto (AMP) por si indicado para o Conselho de Administração (CA) da Casa da 

Música, como tornou público o seu apoio àquelas pessoas, manifestando 

expectativa de que se regularizassem os falsos recibos verdes que ali poderiam 

estar em causa. 
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Ao longo de mais de um ano e meio, a cidade do Porto tem acompanhado esta 

luta, que suscitou inclusivamente: 

 

- a demissão do Maestro José Luís Borges Coelho por manifesto desacordo 

com a posição do restante CdA; 

- a presença em reunião de Câmara de Luís Osório (representante da AMP 

no CdA); 

- audições na Assembleia da República nomeadamente ao CdA; 

- uma inspecção da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) com 

consequente parecer de que se verificavam de facto as situações de 

falsos recibos verdes (37 casos); 

- a negociação de casos identificados pela ACT, alguns dos quais já com 

processo judicial em curso, que resultou na regularização da situação 

laboral de 21 trabalhadores, alguns dos quais há 15 anos a recibos verde; 

- e a manutenção da injustiça no que respeita aos assistentes de sala, que 

continuam a recibos verdes, sem segurança laboral, apesar de serem 

necessidades permanentes. 

 

Tudo isto num contexto de condições laborais precárias e clima de perseguição 

que tem inclusivamente resultado no afastamento de profissionais experientes e 

essenciais. 

 

A Câmara Municipal do Porto financia a atividade da Casa da Música com 

240.000€ anuais (valor previsto para o quadriénio 2019-2022), estando 

plasmado no respetivo Contrato-Programa que “na prossecução da sua missão, 

a Fundação Casa da Música atribui um papel fulcral ao relacionamento com o 

Município do Porto, um dos principais financiadores públicos do projeto, 

procurando que a programação contribua também para a concretização de 

políticas públicas autárquicas” e que “o Município do Porto confere uma 

importância relevante à ação da Fundação Casa da Música, quer pelo seu 

projeto artístico e cultural, quer pela ação educativa e social, designadamente 

pelo benefício que advém para a população do Porto”. 

  

 

Esta é uma luta exemplar no Porto face a uma situação inaceitável. 
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Assim, ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, do regimento, a Câmara Municipal do Porto, 

delibera: 

  

1. Manifestar a sua total e mais profunda solidariedade para com a justa luta das 

trabalhadoras e dos trabalhadores da Casa da Música por condições de trabalho 

condignas e repudiar qualquer acto de represália contra trabalhadores que têm 

aderido e dado a cara por esta luta. 

  

2. Enviar o presente voto de solidariedade: 

 

- ao Conselho de Administração da Casa da Música 

- aos Trabalhadores da Casa da Música 

- ao Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos 

(CENA-STE) 

  

07.01.2022 

O Vereador do Bloco de Esquerda 

 

(Sérgio Aires) 

 


