
	
Assembleia Municipal do Porto 

	 1	

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Assunto: Despedimentos de trabalhadoras e trabalhadores das cantinas escolares e alegado 

incumprimento do caderno de encargos pela empresa Eurest 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Porto, 

Decorreu hoje, em frente à Câmara Municipal do Porto (CMP), uma concentração de protesto pelas 

trabalhadoras das cantinas escolares do Porto, no âmbito de greve convocada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte (STIHTRSM). 

Entre outras reivindicações, estes e estas trabalhadoras exigem a efetividade das trabalhadoras que 

ocupam postos de trabalho permanentes, a contratação direta das trabalhadoras sem recurso a 

empresas de trabalho temporário, ou ainda o cumprimento do caderno de encargos celebrado pelo 

Município com a empresa Eurest, designadamente no que toca ao quadro mínimo das trabalhadoras 

por cada cantina e categorias profissionais. 

A nível nacional, há mais de 8 mil trabalhadoras e trabalhadores a trabalhar nas cantinas escolares, 

através de empresas de restauração concessionadas, quer pelo Estado central quer pelas autarquias 

(no caso das escolas do 1º Ciclo).  

Muitas destas pessoas estão a ser vítimas de uma vaga de despedimentos, mesmo que trabalhem há 

anos em funções permanentes num serviço público fundamental. O Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda tinha já alertado o Governo para este problema, através de uma pergunta dirigida ao 

Ministério da Educação sobre "Abusos laborais nas empresas concessionárias dos refeitórios 

escolares" (01/04/2020). 

Neste momento, são várias as empresas de restauração que têm a concessão de refeitórios escolares 

e que, devido à situação provocada pela COVID-19, estão a despedir centenas de trabalhadoras e 

trabalhadores com vínculos precários, em muitos casos sem qualquer aviso prévio.  

Também a Norte são muitas as denúncias de trabalhadoras e trabalhadores das cantinas descartados 

pelas empresas. Especificamente, no caso da cidade do Porto, a Eurest, empresa concessionária da 

gestão das cantinas escolares sob responsabilidade da autarquia, também procedeu a 

despedimentos generalizados. Neste caso, o expediente utilizado foi o cessamento de contratos 

celebrados através de empresas de trabalho temporário.  
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Os trabalhadores e as trabalhadoras das cantinas do Porto estão há anos (alguns há 7, 8, 10 anos) a 

trabalhar no mesmo local (uma escola), para a mesma empresa (a Eurest), embora através de uma 

empresa intermediária (no caso, a Multipessoal). Têm, em cada ano letivo, três contratos: um entre 

setembro e dezembro, outro entre janeiro e abril, outro entre maio e junho. Este esquema de 

contratação de trabalhadoras e trabalhadores que desempenham funções permanentes no sector 

público mais não é do que a precarização extrema das condições laborais e a eliminação de um 

direito do Trabalho fundamental, conquistado a par da Liberdade e Democracia: o direito a férias 

pagas. Acresce ainda o tipo de horários e os períodos dos contratos praticados pela empresa de 

trabalho temporário que fazem com que muitos destes trabalhadores não tenham sequer acesso ao 

subsídio de desemprego.  

A precarização radical que grassa neste setor facilita, como não poderia deixar de ser, o abuso das 

empresas e remete os trabalhadores para uma situação de extrema fragilidade. Esta situação é tanto 

mais inaceitável, quando se trata de trabalhadoras e trabalhadores a desempenhar funções 

permanentes em serviços públicos essenciais, mas cuja actividade foi externalizada pelo Estado 

Central e autarquias, através de concessões a empresas privadas.  

É importante sublinhar que os contrato de concessão entre as empresas e as autarquias ou a DGEstE 

(Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares) não cessou, ainda que tenha sido reduzido o número 

de refeições, dado que na maior parte das escolas (mas não em todas), não há refeições a serem 

servidas.  

A somar a tudo isto, muitas destas empresas recorreram ao lay-off depois de despedirem os 

funcionários e as funcionárias das cantinas das escolas por via da cessação dos contratos entre estes 

e estas e as empresas de trabalho temporário. Numa palavra, após consumados os despedimentos , 

vão beneficiar dos apoios públicos para a “proteção do emprego”. 

No dia 1 de maio de 2020, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda endereçou um conjunto de 

perguntas ao Presidente da Câmara Municipal do Porto, às quais nunca obteve resposta. Decorridos 

mais de 4 meses, a inação das entidades públicas permitiu o agravamento da situação no momento 

do reinício do ano escolar. 

Perante o exposto, vem o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, ao abrigo do artigo 10.º, alínea e) 

do Regimento da Assembleia Municipal do Porto e do artigo 25º, n.º 2, alínea d) do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, requerer ao Senhor Presidente da Assembleia que diligencie junto do 

Presidente da Câmara Municipal do Porto a resposta às seguintes questões: 
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1) A Câmara Municipal do Porto tem conhecimento da situação referida sobre as escolas do 

concelho do Porto? 

2) Considera a CMP aceitável que trabalhadores e trabalhadoras que cumprem funções 

essenciais em escolas públicas sejam descartados desta forma, em muitos casos com 

despedimentos à margem da lei? 

3) Que diligências foram tomadas pela CMP para travar estes despedimentos? 

4) Que medidas vai a Câmara adotar para garantir o integral cumprimento do caderno de 

encargos celebrado com a empresa Eurest? 

5) Está a Câmara disponível para dar instruções à empresa com quem celebrou o contrato de 

concessão das cantinas, no sentido de que sejam obrigatoriamente mantidos todos os postos 

de trabalho e de que seja, de imediato, retomada a vigência dos contratos entretanto 

cessados, incluindo aqueles celebrados com as empresas intermediárias, sob pena de vir a 

rescindir o atual contrato de concessão? 

 

Porto, 24 de setembro de 2020                                                   O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda. 


