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Título: Por Condições de Trabalho Dignas para os Trabalhadores da Câmara Municipal da

Amadora
O Poder Local Democrático, nascido do 25 de Abril de 1974, concretizou-se na aproximação dos centros
de decisão às populações, sendo responsável por notáveis avanços na qualidade de vida por todo o País.
O Poder Local Democrático, exercido por muitos milhares de homens e mulheres, eleitos pelas populações
em milhares de autarquias no País, deve muito aos trabalhadores da Administração Local, motores da
obra realizada diariamente para melhor servir as populações.
Na Amadora, Município de Abril, que celebra este ano o seu 40º aniversário, eleitos e trabalhadores
foram desde o princípio obrigados a um trabalho ainda mais apurado, num Concelho nascido da vontade
popular que não dispunha das mais básicas infraestruturas.
De lá para cá, muito evoluiu a Amadora. Hoje, construídas que estão as infraestruturas básicas, nem por
isso o trabalho dos homens e mulheres que diariamente trabalham para o Município e para as Freguesias
perdeu importância ou a sua necessidade.
São eles que ainda hoje, executam todas as funções necessárias à manutenção e melhoria constante da
qualidade de vida do nosso Município.

existam tantas dificuldades na atribuição de condições de trabalho dignas para os trabalhadores do
Município.
Desde os fardamentos e equipamentos de protecção individual (EPI) deteriorados ou mesmo inexistentes,
desadequados para as diferentes condições climatéricas ao longo do ano e natureza dos trabalhos
desempenhados, passando por um parque automóvel com viaturas com 20 anos ou mais que continuam a
ter que circular todos os dias durante praticamente o dia todo (a situação das viaturas afectas à recolha
de resíduos sólidos urbanos é particularmente preocupante) a balneários sem climatização adequada
tendo em conta a sua localização e as condições climatéricas naturais, o rol de situações que urge corrigir
é extenso e exige actuação imediata do executivo camarário.
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Não podemos, portanto, deixar de estranhar que, num Município com uma situação financeira invejável,
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Não é compreensível nem aceitável que trabalhadores, por falta de fardamento e EPI em condições, se
vejam forçados a adquirir eles próprios estas peças, ou a trazerem de casa a sua roupa para o
desempenho das suas funções.
Acrescendo naturalmente, que, para os trabalhadores afectos à higiene urbana esta situação ser
potencialmente causadora de riscos para a saúde pública.
Se no caso do parque automóvel o investimento necessário poder ser mais elevado e como tal mais
morosa a sua substituição, mas nem aí proibitivo para um Município com disponibilidades financeiras na
ordem dos 90 milhões de euros, já no caso dos fardamentos e EPI tratam-se de valores absolutamente
ínfimos para o Município e a sua saúde financeira, não sendo aceitável que a situação se prolongue ainda
mais sem resolução.
Por todo o exposto a Assembleia Municipal da Amadora, reunida em sessão ordinária a 28 de Fevereiro
de 2019, delibera:
1.

Recomendar à Câmara Municipal da Amadora que tome todas as medidas para proceder à

urgente substituição dos fardamentos e EPI dos trabalhadores ao seu serviço, adequados à realização
das funções específicas durante as diferentes estações do ano e nas quantidades necessárias para a
promoção da sua substituição atempada;
2.

Recomendar à Câmara que tome todas as medidas necessárias para a substituição do parque

automóvel dos seus serviços, dando prioridade aos veículos de utilização extensiva com mais idade,
elaborando um plano de substituição do parque automóvel que permita o contínuo desempenho de

Que faça um levantamento das necessidades actuais de manutenção, substituição e melhoria dos
materiais, instalações e equipamentos, em conjunto com os representantes eleitos dos trabalhadores para
a segurança e saúde no trabalho e com as demais organizações representativas dos trabalhadores, no
sentido de promover a melhoria das condições de trabalho em todos os serviços do município.
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serviços públicos de qualidade em condições de segurança para os trabalhadores e para a população;

