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Assunto: Situação dos funcionários que exercem funções nos postos diplomáticos e consultares
de Portugal no Brasil
Destinatário: Min. dos Negócios Estrangeiros

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
De acordo com a informação divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das
Missões Diplomáticas, os trabalhadores dos postos diplomáticos e consulares de Portugal no
Brasil vão realizar uma greve entre os dias 13 e 16 de março por causa do “conflito salarial que
existe entre estes trabalhadores e o Governo português”.
O comunicado diz ainda que o diferendo se arrasta desde 2013, tendo nessa data o Governo de
então tomado a “decisão unilateral de aplicar a estes trabalhadores uma tabela salarial em
reais". Estão nesta situação 80 funcionários e serão "os únicos no universo dos chamados
serviços periféricos externos do Estado português a não possuírem uma tabela salarial fixada na
moeda oficial de Portugal, o que tem sido causa da degradação da sua situação económica e
social, com empobrecimento quotidiano".
Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais em vigor, solicito ao Governo, por
intermédio do Ministro dos Negócios Estrangeiros, os seguintes esclarecimentos:
1. Confirma o Governo a situação acima descrita?
2. Reconhece o Governo que esta situação tem acarretado sérias dificuldades aos
trabalhadores, designadamente degradação da sua situação económica?
3. Pondera o Governo alterar esta situação e passar a fixar os vencimentos dos trabalhadores
dos postos consulares e diplomáticos de Portugal no Brasil na moeda oficial de Portugal?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 1 de Março de 2017
Deputado(a)s
CARLA CRUZ(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos VicePresidentes da Assembleia da República.
Digitally
Digitally
signed by
signed
by
Florinda
Carla
Cruz
Veiga
(Assinatura
(Assinatura
Qualificada)
Qualificada)
Date:
Date:
2017.03.01
2017.03.01
14:21:39
16:21:48
+00:00
+00:00
Reason:
Reason:
Location:
Location:

Florind
Carla
a
Veiga
Cruz

