
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 

Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do PCP uma situação de atropelo aos direitos

laborais na empresa ETAC – Empresa de Transportes António da Cunha, Lda., em Aveiro,

empresa que integra o Grupo Transdev e que assegura os transportes públicos na cidade desde

a extinção da empresa municipal MoveAveiro.

Esta empresa tem sujeitado os trabalhadores a cargas horárias inaceitáveis, de serviços com

amplitudes diárias superiores a 12 horas e com intervalos entre jornadas de trabalho inferiores a

10 horas, o que pode vir a colocar em causa a própria segurança rodoviária, considerando o

cansaço a que estes trabalhadores estão sujeitos.

De acordo com informação transmitida ao Grupo Parlamentar do PCP, a empresa tem imposto

aos trabalhadores uma “intermitência” de 4 horas diárias, obrigando assim a que estejam

disponíveis para a empresa 12 horas por dia, sendo que só são remunerados pelas 8 horas de

trabalho.

As imposições feitas pela empresa atropelam o direito ao descanso destes trabalhadores e não

cumprem o tempo de descanso diário entre duas jornadas de trabalho, que não deve ser inferior

a 11 horas.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicito ao Governo que, por

intermédio do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, preste os seguintes

esclarecimentos:

Tem o Governo conhecimento da situação descrita?1.

Que análise faz da mesma?2.

Que medidas pretende o Governo tomar para travar a situação de ataque aos direitos

laborais dos trabalhadores desta empresa?

3.

Realizou a ACT alguma ação inspetiva a esta empresa e/ou ao Grupo Transdev nos últimos

5 anos? Se sim, quais os resultados dessas ações inspetivas?

4.



Palácio de São Bento, sexta-feira, 5 de Maio de 2017

Deputado(a)s

DIANA FERREIRA(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 Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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