
 
Grupo Municipal do Porto 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

 

Assunto: Situação Trabalhadores Independentes da Casa da Música 

 

Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Porto, 

 

Veio ao conhecimento público, nos últimos dias, o abaixo assinado que perto de uma centena de 

trabalhadores da Casa da Música (CdM) dirigiram ao Diretor-Geral da instituição, dando 

conhecimento da situação dramática em que se encontram dezenas de prestadores de serviços a 

recibos verdes que aí trabalham, profissionais estes que se encontram atualmente sem qualquer 

tipo de remuneração. 

 

São 64 trabalhadores a recibo verde que desempenham funções de assistência de sala,  guias, 

músicos ou formadores do serviço educativo, considerando os signatários do abaixo assinado 

como alarmante “a gestão que está a ser feita da actual crise e a situação em que são colocados 

estes profissionais, em especial os mais precários, os mais regulares, aqueles que mais dependem 

da instituição”. 

 

Segundo aquele documento, a direção da CdM decidiu pagar 75% dos valores contratados aos 

músicos das formações base dos agrupamentos residentes, contratados através de recibo verde, 

ao mesmo tempo que descartou todos os outros prestadores de serviços, que agora “têm de 

aguentar sem remuneração”, tendo ficado nesta situação mais de uma dezena de formadores do 

serviço educativo, 20 técnicos, 50 assistentes de sala e guias, músicos extra e músicos e bandas 

programados para atuar no Café da CdM. 

 

De acordo com o abaixo-assinado, não há qualquer “notícia de redução, pelo menos para este ano, 

de subsídios estatais ou do mecenato, nem mesmo uma redução significativa dos alugueres de 

sala para promotores externos” e existe um resultado operacional de 935.000€ em 2020, pelo que 

não se percebe que não se encontre uma solução que proteja os trabalhadores. 

 

Atendendo ao exposto, e considerando que a Câmara do Porto tem um seu representante no 

Conselho de Administração da Casa da Música - eleito apenas com os votos favoráveis dos 

vereadores do Movimento Rui Moreira - vem o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, ao 

abrigo do artigo 10º, alínea e) do Regimento da Assembleia Municipal do Porto e do artigo 

25º, nº 2, alínea d) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, solicitar ao Senhor 

Presidente da Assembleia que diligencie junto do Presidente da Câmara Municipal do Porto a 

resposta às seguintes questões: 



 
Grupo Municipal do Porto 

 

1. A Câmara Municipal do Porto tem conhecimento da situação denunciada pelos 

trabalhadores da CdM através do referido abaixo assinado? 

2. Considera a CMP aceitável que estes trabalhadores não vejam assegurado o  seu direito 

à proteção laboral em face da crise pandémica que vivemos, considerando a falta de 

impacto financeiro da mesma sobre o orçamento da CdM, nomeadamente no que aos 

recursos humanos diz respeito? 

3. Que posição adotou o representante da Câmara Municipal do Porto no Conselho de 

Administração da CdM neste processo? Qual a sua posição relativamente à decisão de 

dispensar estes trabalhadores? 

4. Está a Câmara Municipal do Porto disponível para defender, através do seu 

representante no Conselho de Administração da CdM, a reversão desta decisão, de forma 

a conferir a necessária proteção a estes trabalhadores essenciais à atividade da 

instituição, e garantindo a proteção de eventuais represálias sobre aqueles que assinaram 

o referido abaixo assinado?  

 

Agradecendo desde já a V. atenção, desejamos à Câmara e aos seus serviços um bom trabalho neste 

momento delicado que a todos convoca, ficando ao dispor para qualquer eventual esclarecimento 

adicional que possam considerar necessário. 

 

Porto, 1 de maio de 2020                  O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda 


