
 

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

 

 REQUERIMENTO Número      /XI (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XI (     .ª) 

 

Assunto: Coacção de Trabalhadores do Jumbo de Aveiro para abertura da 

grande superfície ao domingo 

 
Destinatário: Ministério do Trabalho e Solidariedade Social 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou conhecimento que os trabalhadores da 

grande superfície Jumbo, do concelho de Aveiro, estão a ser alvo de intimidações. Esta atitude, que 

terá ocorrido em reuniões individuais e colectivas, serve de coacção para que subscrevam um 

abaixo-assinado para que as grandes superfícies estejam abertas ao domingo no concelho de Aveiro. 

As folhas para a subscrição do abaixo-assinado encontram-se na portaria do pessoal, onde um 

segurança reforça essa pressão. 

Segundo o Decreto-Lei n.º111/2010, de 15 de Outubro, os municípios terão até dia 12 de Abril 

para elaborar ou rever os regulamentos municipais sobre horários de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais, prevendo uma decisão sobre a abertura das grandes superfícies aos 

domingos. O abaixo-assinado que a empresa está a promover visa ter um efeito sobre os decisores 

autárquicos para que seja permitida a abertura das grandes superfícies comerciais ao domingo. 

O Bloco de Esquerda considera inaceitável esta pressão sobre os trabalhadores, procurando a 

empresa, através da coacção dos funcionários, ter mais assinaturas para apresentar. Esta atitude é 

intolerável e deve ser sancionada pelas autoridades públicas respectivas. 

O Bloco de Esquerda alertou publicamente que a liberalização dos horários das grandes 

superfícies traria uma maior desestruturação dos horários de trabalho, bem como levaria uma 

diminuição dos postos de trabalho no sector do comércio. Assim, sempre acusamos o governo de 

estar a defender o interesse dos grandes grupos económicos, em detrimento dos interesses do 

comércio local e dos trabalhadores. A realidade está a dar razão a estas preocupações do Bloco de 

Esquerda. 

Expeça-se 

Publique-se 

/         / 

O Secretário da 
Mesa 
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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, através do 

Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, as seguintes perguntas: 

1. Tem o Governo conhecimento das pressões existentes sobre os trabalhadores na loja Jumbo, 

em Aveiro? 

2. Que medidas irá o Governo levar a cabo para averiguar a situação reportada? 

3. A Autoridade para as Condições no Trabalho foi contactada sobre esta situação? Se sim, 

quais as consequências? 

4. Que medidas irá o Governo levar a cabo para garantir que os trabalhadores da loja Jumbo 

não sejam expostos a estas pressões? 

5. Quais as medidas que o Governo irá levar a cabo para investigar da responsabilidade da 

administração da empresa na actual situação? 

 

Palácio de São Bento, 30 de Março de 2011. 

 

 

Os Deputados 

 

 

Pedro Filipe Soares  

 


