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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Trabalhadores da MoveAveiro correm o risco de perder direitos e salário com a concessão 

da empresa municipal a privados 

Destinatário: Secretaria de Estado da Administração Local 

 
 
Exm. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O PSD tem um preconceito contra os serviços públicos. Isso foi bem patente quando o Governo PSD/CDS 

tentaram privatizar tudo o que eram empresas estratégicas e serviços públicos essenciais, garantindo 

monopólios e lucros aos privados e prejudicando sempre as populações e os utentes desses serviços. 

A Direita que ataca o público e tem como agenda ideológica a privatização daquilo que é de todos nós já não 

está no poder a nível central, mas continua no poder em várias autarquias onde continua a levar a cabo o seu 

plano de destruição dos serviços públicos. 

Aveiro é, infelizmente, o exemplo de um concelho que continua a ser vítima do fanatismo do PSD contra tudo o 

que é público. 

A Câmara de Aveiro quer concessionar os transportes municipais a privados, mesmo que para isso tenha que 

prejudicar os munícipes (com o suprimento de linhas e de horários, por exemplo) e tenha que passar por cima 

dos direitos dos trabalhadores, tentando-lhes impor redução de salário, desqualificação laboral ou perda de 

direitos. 

Sabemos que aos trabalhadores do ferry que liga o Forte da Barra a São Jacinto foi sugerida uma redução 

salarial na ordem dos 300€ e 400€, assim como o corte de subsídio de turno, por exemplo. 

Sabemos que a empresa privada que quer explorar a rede de autocarros que servem o concelho de Aveiro 

pretende continuar com poucos dos atuais Agentes Únicos e, mesmo assim, fragilizando as suas condições de 

trabalho. Por exemplo, quer aumentar o horário de trabalho das 35h para as 40h sem qualquer tipo de 

compensação salarial (ou seja, diminuir o valor hora que paga a cada trabalhador), ao mesmo tempo que impõe 

que os Agentes Únicos tenham que estar em disponibilidade quase permanente. Segundo as informações que o 

Bloco de Esquerda tem, esta mesma empresa pretende baixar as condições de trabalho dos Agentes Únicos de 

transporte público e recusa-se a conferir a estes trabalhadores as mesmas regalias que confere a trabalhadores 

da Transdev. 

A Câmara Municipal de Aveiro, entidade concedente, tem alinhado com a empresa privada no ataque ao salário 
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e às condições de trabalho dos Agentes Únicos e trabalhadores do ferry. Está, por isso, ao lado da ganância do 

privado contra a população e contra os trabalhadores da atual MoveAveiro. 

Pior do que isso, tem mantido uma posição de chantagem permanente junto de alguns Agentes Únicos. Uma 

vez que o privado pretende manter apenas alguns dos atuais Agentes Únicos, muitos outros terão que ser 

integrados em funções da Câmara Municipal, uma vez que neste momento estão na MoveAveiro por cedência 

de interesse público. A Câmara Municipal tem chantageado os trabalhadores a aceitar as condições do privado, 

em particular todas as que dizem respeito à perda de salário e de direitos, ameaçando-os que se voltarem para 

a Câmara Municipal serão colocados como cantoneiros e calceteiros ou, em alternativa, serão colocados na 

mobilidade com vista ao seu efetivo despedimento. 

Esta atitude é reprovável e merce repúdio. Estamos perante uma Câmara Municipal, ou seja, uma entidade 

pública que tem a obrigação de defesa da população, a usar toda a sua força para atacar salários, direitos e 

empregos, tudo em nome de um negócio com um privado. 

Existe ainda uma outra situação que merece a maior atenção: a área da exploração do estacionamento pago 

não será, por enquanto, concessionada a privados, pelo que terá que ser internalizada na Câmara Municipal. 

Os atuais fiscais dos parcómetros necessitam, por isso, de ser integrados por concurso público. Acontece que 

não é ainda claro se nesses concursos a Câmara Municipal irá manter a atual categoria e posicionamento na 

tabela salarial destes trabalhadores ou se abrirá um concurso de entrada para a base da tabela. É que a 

acontecer esta segunda opção – que o BE sabe que pode ser a opção principal da Câmara Municipal – estamos 

a falar de reduções de vencimentos que podem ser superiores a 100€ por mês. 

Em suma, estamos perante uma situação em que uma empresa privada em conjunto com a Câmara Municipal 

de Aveiro está a tentar: 1) fazer um enorme corte de salário aos trabalhadores do ferry, ao qual acresce corte 

em alguns subsídios que são direitos adquiridos destes trabalhadores; 2) aumentar o horário de trabalho dos 

Agentes Únicos sem lhes aumentar o salário e, ao mesmo tempo, negar-lhes direitos que outros trabalhadores 

da empresa privada têm; 3) chantagear os motoristas que não transitarão para a empresa concessionária, 

ameaçando-os com a desqualificação profissional e com o despedimento; 4) fazer uma redução salarial de mais 

de 100€ aos atuais fiscais dos parcómetros. 

Toda esta situação é da maior gravidade uma vez que atenta contra os rendimentos dos trabalhadores e tenta 

impor uma política de cortes salariais e de empobrecimento. 

Sabemos que estas medidas são medidas que o PSD defende com unhas e dentes, como se viu quando esteve 

no Governo com o CDS. Mas são medidas imorais e inaceitáveis. O país não pode compactuar com as 

mesmas. Por isso, o Bloco de Esquerda quer que o Governo se pronuncie sobre as mesmas e tome todas as 

medidas necessárias para evitar um enorme ataque ao salário e aos direitos do trabalho que está a acontecer 

em Aveiro com o conluio da Câmara Municipal. 

Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições 
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constitucionais e regimentais aplicáveis, vem por este meio dirigir ao Governo, através da Secretaria de Estado 

da Administração Local, as seguintes perguntas: 

1. Tem conhecimento das situações aqui descritas? 

2. Considera lícito que ao abrigo de uma concessão de um serviço público se tente fazer reduções 

salariais e aumento de horário de trabalho? 

3. Que medidas urgentes irão ser tomadas para evitar este ataque desenfreado aos trabalhadores e para 

averiguar a licitude de todo o processo? 

4. Perante os factos relatados, considera possível e legal que a Câmara Municipal ameace com a 

desqualificação profissional e com despedimentos? Considera lícita e legal a intenção de abrir 

concursos públicos para integração de trabalhadores a ganhar menos do que aquilo que ganham 

atualmente? Considera lícita a posição da Câmara Municipal que compactua com a redução de salário 

e aumento do horário de trabalho, sem compensação, aos trabalhadores que passarão a trabalhar na 

empresa concessionárias? 

Palácio de São Bento, 27 de novembro de 2016. 

 

 

O deputado 

Moisés Ferreira 

 

 

 

 


