PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
Grupo Parlamentar

Exmo. Senhor Presidente da
Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e
Habitação
Assunto: A situação dos trabalhadores das empresas do Grupo Águas de Portugal
Os trabalhadores das empresas que integram o Grupo Águas de Portugal desenvolvem
um longo processo de luta face às consequências das sucessivas transformações
organizacionais impostas ao sector nos últimos anos (fusões, separações, anexações,
entre outras). Na audição que o Grupo Parlamentar do PCP realizou no passado dia 14
de novembro com as organizações representativas dos trabalhadores ficou patente a
justeza das suas reivindicações e a urgência - não apenas por questões sócio laborais,
mas até por razões de saúde pública - de as satisfazer.
Estão identificadas questões relacionadas com a valorização dos trabalhadores e das
suas carreiras, com o direito à contratação coletiva, com a valorização de
remunerações e salários, com a existência de desigualdades entre trabalhadores no
plano das remunerações e nas condições de trabalho e a enorme carência de
trabalhadores que exigem esclarecimentos.
Estão também identificadas preocupações quanto à prestação de serviço público pelas
empresas do Grupo águas de Portugal. São empresas que são responsáveis pela
garantia de serviços públicos essenciais no abastecimento de água e saneamento.
No quadro das competências da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território,
Descentralização, Poder local e Habitação é fundamental que acompanhe a situação
das empresas do Grupo águas de Portugal e as condições em que presta o serviço
público de abastecimento de águas e de saneamento, a perspetiva de
desenvolvimento futuro e a situação dos seus trabalhadores.
Neste sentido o Grupo Parlamentar do PCP requer na Comissão a que Vexa preside, a
Audição do
- Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal; e do
- Ministro do Ambiente.

E, ainda, a Audição conjunta das seguintes entidades:

- Comissão de Trabalhadores da EPAL;
- Comissão de Trabalhadores da Águas Centro Litoral;
- Comissão Sindical da Águas Centro Litoral;
- Comissão Sindical da Águas Região Aveiro;
- Comissão Sindical da SIMARSUL;
- Comissão Intersindical da EPAL/ Vale do Tejo;
- Comissão Intersindical da Águas do Tejo Atlântico;
- Comissão Sindical da Águas do Norte.
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