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defende os teus direitos SINDICALIZA-T E

CASCAIS

SCOTTURB
Câmara Municipal de Cascais
anuncia mudança de operador a partir de 25 de Maio

E OS TRABALHADORES?

Até ao momento os trabalhadores da
SCOTTURB que laboram nos locais de traba-
lho do concelho de Cascais, nada sabem quan-
to ao seu futuro. Será que para a gerência da
empresa estes são um produto descartável?

Desde a publicação do actual regime jurídico
conjuntamente com a CGTP-IN, reivindicámos
que, em caso de mudança de operador, fosse
considerado transmissão de estabelecimento o
que, nos termos do actual Código do Trabalho,
garantia desde logo os postos de trabalho, a anti-
guidade e os direitos sociais e laborais.

Reivindicámos que nos próprios concursos fosse
determinado a obrigatoriedade de os novos ope-
radores assumirem os actuais trabalhadores, o
que foi feito, por exemplo, no concurso da AML –
Área Metropolitana de Lisboa

O STRUP/FECTRANS, diversas vezes alertou os
trabalhadores para este momento e, na defesa
dos seus direitos e interesses, foi acompanhado
por alguns trabalhadores, a reuniões públicas da
Câmara e da Assembleia Municipal reclamar a
garantia dos postos de trabalho.

A Câmara de Cascais, autoridade municipal de transportes anuncia, para o
dia 25 de Maio, a mudança de operador rodoviário no concelho, pelo que se
coloca a interrogação quanto ao futuro dos trabalhadores que têm o seu

local de trabalho neste concelho.

QUE FUTURO?

� Ou está a pensar descartar-se des-
tes trabalhadores, através de
diversos meios, inclusive, despedi-
mento por extinção de postos de trabalho

Irá a gerência da SCOTTURB:

O STRUP/FECTRANS já endereçou ofíci-
os com pedidos de reunião à gerência da
SCOTTURB, para perguntar o que se vai
passar com os trabalhadores que irão
ser afectados pela mudança de opera-
dor.

Porque, como se viu, a nova empresa
está a recrutar trabalhadores via página
da internet da CMC – Câmara Municipal
de Cascais e via empresas de trabalho
temporário, logo não tem intenção de
a s s u m i r o s t r a b a l h a d o r e s d a
SCOTTURB, portanto o que se irá passar
com estes:

� Mudá-los para outro local de traba-
lho?

� Nessa mudança de local de traba-
lho, está a pensar fazê-lo para os
locais mais distantes da futura con-
cessão?

Leia mais



Numa situação de transmissão de estabelecimento, a lei determina:

ALTERAÇÕES À LEI

� situações de transmissão de empresa ou estabelecimento por adjudicação de contratação

de serviços que se concretize por concurso público ou por outro meio de selecção, no sector
público e privado, nomeadamente à adjudicação de fornecimento de serviços de vigilância,
alimentação, limpeza ou , produzindo efeitos no momento da adjudicação.transportes

� Com a transmissão constante dos n.os 1 ou 2, os trabalhadores transmitidos ao adquirente

mantêm todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade,
categoria profissional e conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos.

E no nº 3 do mesmo artigo diz que:

� As alterações introduzidas pela presente lei aplicam-se, igualmente, aos concursos

públicos ou outros meios de selecção, no sector público e privado, em curso durante o ano
de 2021, incluindo aqueles cujo acto de adjudicação se encontre concretizado.

Recentemente, aAR –Assembleia da República, aprovou uma alteração ao Código do Trabalho, que
aguarda promulgação do Presidente da República, que responde ao que o STRUP/FECTRANS tem
defendido, e nomeadamente ao capítulo da transmissão de estabelecimento, ele passa a aplicar-se as:

Adecisão do Presidente da República tem que ser conhecida este mês e apesar da legislação aprovada
ser posterior ao concurso, as alterações legislativas aplicam-se também neste concurso da concessão
no concelho de Cascais, já que numa disposição transitória, é determinado que:

� Em caso de transmissão, por qualquer título, da titularidade de empresa, ou estabelecimento

ou ainda de parte de empresa ou estabelecimento que constitua uma unidade económica,
transmitem-se para o adquirente a posição do empregador nos contratos de trabalho dos
respectivos trabalhadores, bem como a responsabilidade pelo pagamento de coima
aplicada pela prática de contra-ordenação laboral. (nº 1 do artigo 285ª do Código do Trabalho)

Que diz a Câmara Municipal, dona do serviço público concessionado, perante a

perspectiva da promulgação da Lei. Ou será que o Presidente da CMC se esqueceu

das garantias que dava aos trabalhadores, quando tirava fotos com estes por

ocasião das concentrações realizadas em frente ao edifício da Câmara?

Após promulgação desta lei, o STRUP/FECTRANS entende que deixa de haver

dúvidas e todos os trabalhadores da SCOTTURB afectos aos serviços do

concelho de Cascais, têm que passar para a Martin mantendo os postos de

trabalho, a antiguidade, as remunerações e todos os direitos laborais.

Nesse sentido pedimos reunião com administração da MARTIN para saber como se

precederá esta mudança. Ou será que a esta empresa multinacional quer começar

por não cumprir a legislação de Portugal?

Após a promulgação desta lei, os trabalhadores têm mais força para

defender os seus postos de trabalho, os seus salários e os seus direitos

laborais.


