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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Substituição de estivadores precários em protesto no porto

de Setúbal

Destinatário: Ministério do Mar; Ministério da Administração Interna

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A situação laboral no porto de Setúbal é insustentável. Cerca de 90% dos estivadores a operar neste 

porto fazem-no em condições de absoluta precariedade. Sem contrato coletivo de trabalho, 

convocados por sms para trabalhar a cada dia, estão condenados a uma prática laboral que em tudo 

faz lembrar as antigas praças de jorna. Alguns trabalham nestas condições há mais de duas décadas.

A paralisação promovida pelos estivadores precários, que se junta à greve às horas extraordinárias 

convocada pelo sindicato, tornou evidente que, sem recurso a estes trabalhadores, o porto de Setúbal

não tem condições para funcionar. Estes estivadores são, por isso, uma necessidade permanente e 

uma força imprescindível ao desenvolvimento da atividade portuária em Setúbal. 

A Operestiva, uma das empresas responsáveis pela contratação de trabalhadores para a estiva do 

Porto de Setúbal, tem recusado dialogar com os trabalhadores para encontrar uma plataforma de 

entendimento que respeite os direitos laborais, cumpra as exigências legais e permita a progressiva 

integração. Ao fazê-lo, a Operestiva assume inequivocamente a responsabilidade pela situação no 

porto de Setúbal e pelas consequências para a economia da região e do país. 

A juntar à indisponibilidade negocial da empresa, chegou esta madrugada ao porto de Setúbal um 

navio com vista a carregar cerca de 2 mil carros produzidos na Volkswagen Autoeuropa. Esta 

operação não traz qualquer solução e ameaça prolongar os problemas existentes: é o próprio 

responsável da Operestiva quem afirma hoje que a solução de substituição dos trabalhadores durará 

“enquanto for necessário”. A operação foi feita com recurso a trabalhadores externos para substituir os

estivadores em luta e apresenta contornos de contratação ainda desconhecidos. 
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Sabe-se, no entanto, através de um comunicado emitido pela Volkswagen Autoeuropa, que “o 

planeamento do navio [...] teve por base uma solução para o embarque de veículos dada pelo 

governo e pelo operador logístico”. Ou seja, o Governo, através da Ministra do Mar, que ontem se 

manifestava a favor da redução das situações de precariedade dos estivadores de Setúbal, é o 

mesmo que hoje se empenha numa solução de enfrentamento contra a luta dos estivadores, dando 

cobertura direta a uma operação de substituição dos trabalhadores através de uma manobra de 

duvidosa legalidade, para os fazer substituir na estiva. Esta ação, note-se, foi ainda possível graças à 

forte presença de uma força policial que retirou do local os estivadores em protesto, as suas famílias e

os deputados à Assembleia da República que estavam presentes esta manhã no porto de Setúbal. Ao

promover e dar cobertura a esta operação de duvidosa legalidade, mobilizando a polícia como se a 

esta coubessem funções de guarda de empresas privadas e das suas manobras, ao invés de 

promover uma solução para o conflito laboral, o governo coloca-se do lado problema.

O Bloco de Esquerda tem acompanhado esta situação desde o início e está solidário com os 

estivadores precários que, recusando a precariedade a que estão sujeitos, exigem o reconhecimento 

do seu vínculo laboral. Recorde-se que este Grupo Parlamentar requereu a presença na Assembleia 

da República da Ministra do Mar, da Direção do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística e 

do Conselho de Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem, por este meio, dirigir ao governo as seguintes perguntas:

1) Confirma o governo que, tal como é afirmado pela Volkswagen Autoeuropa, esteve envolvido na 

solução para a substituição dos trabalhadores precários que promoveram a paralisação no porto de 

Setúbal?

2) Em que condições foi feita a contratação de trabalhadores substitutos e que critérios foram 

considerados? São estes trabalhadores cidadãos portugueses ou, se não, qual foi o processo de 

autorização para que pudessem desenvolver a atividade de estiva em solo nacional? Que tipo de 

formação e certificação têm estes trabalhadores para exercerem as funções que lhes foram 

acometidas?



A S S E M B L E I A D A R E P Ú B L I C A

3) Qual a justificação para que dezenas de elementos da Unidade Especial de Polícia tenham dado 

cobertura a esta operação, retirando do local os estivadores que protestavam, os seus familiares que 

os acompanhavam e os deputados à Assembleia da República que estavam presentes no porto de 

Setúbal?

4) Por que razão o Governo não se empenhou, até hoje, em promover seriamente uma solução para 

os estivadores do porto de Setúbal que passe pela realização de contratos de trabalho e que acabe 

com a precariedade destes trabalhadores e das suas famílias?

5) Está o Governo disponível para, de imediato, promover uma reunião de urgência entre as partes, 

no sentido de garantir uma solução para o Porto de Setúbal que passe pelo reconhecimento dos 

vínculos laborais dos estivadores?

Palácio de São Bento, 22 de novembro de 2018.

Os deputados do Bloco de Esquerda,

José Soeiro

Sandra Cunha

Heitor de Sousa

Ernesto Ferraz


