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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os trabalhadores da empresa Ambiente & Jardim, que asseguram a limpeza dos comboios da

CP, das estações ferroviárias da IP, mas também de hospitais, câmaras municipais outras

instituições da Administração Pública, mas também em instituições de solidariedade social,

estão com salários em atraso, nomeadamente o do mês de Maio.

O PCP esteve presente, em Santa Apolónia, de forma solidária, numa ação de protesto levada a

cabo pelos trabalhadores desta empresa que asseguram a limpeza dos comboios e das

estações ferroviárias. A empresa não pagou o salário de Maio, os trabalhadores não conseguem

contactar a empresa nem falar com nenhum dos seus responsáveis, acrescendo o facto da sede

da empresa ser num armazém em Sacavém que se encontra fechado. Estes trabalhadores são

fundamentais para a higiene e limpeza dos transportes ferroviários, mas também das estações,

bem como de outras entidade e instituições da Administração Pública aos quais esta empresa

presta serviços.

Foram relatadas ao PCP situações de profundas dificuldades vividas por estes trabalhadores

que sem salário não têm como pagar as suas contas (casa, passe, alimentação), nem como

atender às necessidades dos seus filhos. É absolutamente inaceitável que esta empresa

persista num comportamento continuado de salários em atraso – lembramos que já no passado

aconteceram situações semelhantes caos trabalhadores desta empresa.

Acresce no caso Ambiente & Jardim, de acordo com notícias vindas a público, situações

passadas de dívidas à Segurança Social - o dinheiro da Segurança Social é dos trabalhadores e

é obrigação das empresas pagar atempadamente as contribuições à Segurança Social. Acresce

ainda o facto, de acordo com o que foi transmitido ao Grupo Parlamentar do PCP, a criação de

outras “empresas” com nomes semelhantes e associadas a esta primeira empresa, que vão

abrindo e fechando de acordo com as conveniências de quem as cria.

Exige-se da parte do Governo uma intervenção célere e eficaz para garantir que estes

trabalhadores têm todos os seus direitos respeitados, nomeadamente o imediato pagamento



dos salários em atraso, bem como as demais componentes remuneratórias a que tenham

direito. Sendo o Estado a entidade contratante destas empresas tem o Governo particular

responsabilidade na garantia do cumprimento dos direitos destes trabalhadores.

Assim, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa e da

alínea d) do artigo 4.º do regimento da Assembleia da República, solicitamos ao Governo que,

por intermédio do Ministério das Infraestruturas e Habitação, preste os seguintes

esclarecimentos:

Tem o Governo conhecimento da situação dos trabalhadores da Ambiente & Jardim (e outras

empresas a si ligadas), nomeadamente da situação de salários em atraso?

1.

Considerando a responsabilidade deste Ministério na contratação desta empresa para a

prestação de serviços de limpeza nos transportes ferroviários e estações ferroviárias, como

avalia a situação de salários em atraso?

2.

Que medidas vai este Ministério tomar, junto da empresa que contratou, para garantir o

pagamento imediato dos salários em atraso, bem como para assegurar que tal não se volta a

repetir?

3.

Palácio de São Bento, 9 de junho de 2021

Deputado(a)s

DIANA FERREIRA(PCP)

BRUNO DIAS(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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