
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 

No passado dia 31 de outubro, os trabalhadores da cantina do Hospital de S. José, em Lisboa,

realizaram uma ação de luta para denunciar a falta de condições de trabalho.

De acordo com as declarações públicas prestadas pelos trabalhadores, as “más condições de

trabalho têm colocado em risco a higiene e segurança na instituição”. Os trabalhadores

apontaram exemplos muito concretos, tais como terem apenas uma farda, sendo que a mesma

foi atribuída “há 4 anos” e é com ela que os trabalhadores confecionam a alimentação e a

distribuem pelos doentes internados nos serviços.

A somar às más condições de higiene, os trabalhadores referem carência de materiais, como

“talhares e loiça para servir os doentes”.

Os trabalhadores referem um clima de intimidação, “humilhação” que é promovido pelas

“chefias”, sendo frequentes as “agressões verbais e o assédio moral”.

Estes trabalhadores têm turnos de 12 horas de trabalho.

De acordo com que conseguimos apurar, estes trabalhadores estão afetos a uma empresa

externa ao hospital que presta serviços na área da alimentação.

As informações agora tornadas públicas são preocupantes, mas não estão desligadas da

estratégia de externalização de serviços levada a cabo por sucessivos governos e que atinge

toda a administração pública e, de forma particular o Serviço Nacional de Saúde. Estes

processos para além de não serem economicamente rentáveis colocam sérios riscos para os

trabalhadores e para os doentes.

Assim, ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e nos termos e para os efeitos do

229º do Regimento da Assembleia da República, solicitamos ao Ministério da Saúde, os

seguintes esclarecimentos:



Que avaliação faz o Governo da situação acima descrita?1.

Que medidas estão ou vão ser tomadas de forma a garantir os direitos dos trabalhadores e a

segurança dos doentes?

2.

Palácio de São Bento, quinta-feira, 3 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

CARLA CRUZ(PCP)

JOÃO RAMOS(PCP)

PAULA SANTOS(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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