
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na empresa Transtejo – Transportes do Tejo S.A., detida integralmente pelo Estado Português,

existem um conjunto de trabalhadores sem qualquer vínculo à empresa e que prestam o serviço

de “Auxiliar de Manobras”. Eles desempenham, entre outras, as funções de auxiliar de

atracagem, assistência no embarque / desembarque de passageiros e veículos para além de

manterem os pontões de atracação limpos e operacionais. É um trabalho árduo e de exigência

técnica.

Se no pontão de Cacilhas esta função é desempenhada por funcionários com vínculo definitivo à

empresa Transtejo, nos de Lisboa, Porto Brandão e Trafaria, estes serviços são assegurados

por trabalhadores da empresa “Iberlin” mas que já transitaram por diversas outras empresas de

trabalho temporário ao longo de vários anos.

Ora, nesta situação precária e indefinida, auferem apenas o valor do Salário Mínimo Nacional

acrescido de seis euros de subsídio de refeição. Para além disto não dispõem de qualquer

progressão profissional ou de carreira; não têm direito às regalias que os seus congéneres da

Transtejo, nomeadamente o seguro de saúde e o passe. Também, trabalhando em pontões -

tecnicamente equiparados a embarcações - não têm acesso a formação profissional como seria

desejável para o desempenho dessas funções. Por último, desde que trabalham integrados na

empresa “IBerlin”, não têm sequer acesso à medicina no trabalho.

Parece óbvio que existe aqui uma situação laboral de discriminação relativamente a outros

trabalhadores que, como funcionários do quadro da empresa Transtejo, desempenham funções

em tudo idênticas.

A Transtejo é uma empresa detida pelo Estado a 100% e que possui com este um contrato de

Serviço Público.

Assim, atendendo ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais

aplicáveis, o deputado signatário vêm, por intermédio de V. Exa., dirigir ao Governo,



através do Ministro do Ambiente e da Ação Climática as seguintes perguntas:

Entende o MAAC ser uma situação aceitável que, na empresa Transtejo – Transportes do

Tejo S.A. possam coexistir dois regimes contratuais tão dispares com grave prejuízo para o

conjunto de trabalhadores que não possui vínculo a esta empresa?

1.

Pretende o MAAC enquanto entidade estatal e contraente do Serviço Público com a

Transtejo – Transportes do Tejo S.A. corrigir esta situação?

2.

Palácio de São Bento, 4 de julho de 2022

Deputado(a)s

PEDRO ROQUE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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