
Exma. Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB) da Cultura, Helena 

Duarte Cal, 

 

Os 25 jornalistas que trabalham para a Lusa - Agência de Notícias de Portugal e que, no âmbito 

do Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), 

obtiveram, em novembro de 2018, parecer positivo da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB) 

da Cultura para integração nos quadros da empresa, estão, desde então, sem receber qualquer 

informação relativa ao andamento do processo. 

No dia 30 de novembro de 2018, cada um dos 25 jornalistas recebeu, via correio eletrónico, 

uma mensagem da presidente da CAB da Cultura, Helena Duarte Cal, a informar que o parecer 

tinha sido remetido para homologação e que a decisão final ser-lhe-á transmitida após 

assinatura do respetivo despacho pelos membros do Governo competentes. 

Os jornalistas tomaram conhecimento de que os processos com parecer positivo da CAB e que 

já obtiveram homologação do Ministério da Cultura estão parados no Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social.  

Os jornalistas tomaram conhecimento de que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social alegadamente considera que cerca de metade dos 25 pareceres positivos não 

foram devidamente fundamentados pela CAB e, por isso, nos últimos três meses, já terá 

pedido, por três vezes, mais esclarecimentos à CAB e ainda não terá obtido reposta. 

Todas as dúvidas que têm sido levantadas e os avanços e recuos no processo têm gerado 

incertezas e preocupações nos 25 jornalistas. 

Por isso, os jornalistas: 

- Exigem à Exma. Sra. Presidente da CAB esclarecimentos sobre os motivos da alegada falta de 

resposta aos pedidos de esclarecimentos feitos pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social; 

Ainda: 

- Alertam para a demora inaceitável e inexplicável no processo de homologação pelo Governo 

dos processos com parecer positivo da CAB e integração dos 25 trabalhadores no quadro da 

Lusa; 

- Lembram que o processo deveria ter terminado até 31 de maio de 2018 e que, em dezembro 

de 2018, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse que tudo apontava para que ficasse 

concluído no primeiro trimestre de 2019. 

Os jornalistas enviaram cartas sobre o assunto ao Primeiro-ministro, aos ministérios do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Cultura e das Finanças, ao Presidente da 

Assembleia da República, aos grupos parlamentares, à Provedoria de Justiça, à Comissão de 

Trabalhadores e ao Conselho de Redação da Lusa e ao Sindicato dos Jornalistas. 

 

Lisboa, 15 de março de 2019 

Os 25 jornalistas da Lusa com parecer positivo da CAB da Cultura  

 


