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Assunto: Jornalista da revista Time Out despedido abusivamente
Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou conhecimento através da comunicação social de um
jornalista da revista Time Out que viu a sua relação contratual terminada de forma abusiva. Segundo o
noticiado, a administração não terá pago um salário em falta ao trabalhador e despediu-o após este apelar à
intervenção da Federação Europeia de Jornalistas junto da administração da revista, um direito que lhe está
garantido legalmente. A administração decidiu despedir o jornalista.
Será também importante referir que este jornalista se mantém em funções a tempo inteiro há oito anos com
vínculo precário na qualidade de freelancer, uma prática que se generalizou nos órgãos de comunicação social
e que contribui para a cultura de autoritarismo com que as administrações gerem as redações. Este caso é por
isso um exemplo concreto da degradação das condições de trabalho dos jornalistas.
É função da Autoridade para as Condições do Trabalho intervir nestas situações e desenvolver as ações
necessárias para garantir que este não é um caso isolado na redação da revista Time Out.

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 Economia e
do Emprego, as seguintes perguntas:
1.

Perante esta situação, vai a Autoridade para as Condições do Trabalho realizar uma ação inspetiva a esta
empresa?
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2.

Recorreu a revista Time Out a qualquer programa de apoio à contratação do Estado ou a estágios?

3.

Os colaboradores e estagiários a trabalhar na empresa no âmbito destes programas preenchem horários e
funções de jornalistas a tempo inteiro?

4.

Quantos jornalistas freelancer trabalham com a revista a tempo inteiro?

Palácio de São Bento, 10 de abril de 2015.
Os deputados
Jorge Campos e José Soeiro

