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Todos os dias deparamo-nos com pessoas postadas à 
porta de empresas de construção. Alguns aflitos à 
procura de emprego, outros desgostosos e 
desesperados por o terem perdido, sem terem como 
sustentarem a si e os seus, outros ainda esperançosos, 
aguardando pela sua readmissão que tarda a chegar. O 
que é certo é que, grande parte dos que perderam o 
emprego, vivem na amargura de o terem perdido. 
É caso paradigmático de Adão André, 28 anos, foi despedido, 
depois de I ano e 9 meses de trabalho, da 
empresa Queiroz Galvão, onde ocupava o posto de 
ajudante de construção civil. Tal como muitos dos seus 
colegas não foi ressarcido. 
«Eles foram maus. Depois de tanto tempo, nem se 
importaram de saber como vamos ficar», reclamou 
André, visivelmente indignado. 
A partir daquele momento o jovem ajudante viu-se 
mergulhado no poço do infortúnio e do desespero: os 
Kz 18 mil e 500 que com horas extras chegava a 24 mil 
Kz, esfumaram-se num ápice, porquanto os patrões 
rejeitaram, categoricamente, em pagar os meses 
«difíceis» em que trabalhou. 
Empresas como a Queiroz Galvão, Camargo Correia, 
Odebrecht, GDK, paralisaram as obras de construção 
civil pela cidade e não só, em Abril do ano transacto, 
facto que esteve na base do despedimento em massa do 
pessoal. Como motivo principal para a demissão destas 
pessoas, estão em causa vários motivos que, os afectados 
consideraram ser «desculpa esfarrapada», desde a 
falta de condições para manter o pessoal na firma, por 
escassez de verbas. A principal causa apontada é o 
atraso do Governo, em honrar com os pagamentos das 
obras existentes na cidade. 
Construtoras não indemnizam trabalhadores 
despedidos 
«Quando nos recrutaram, será que não pensaram nos 
problemas que teriam?! Porque despedir chefes de 
famílias repentinamente», exclamo um dos 
desempregados. 
Hoje André vive desesperado à procura de outro 
emprego, por não ter meios para se sustentar, vive em 
casa do irmão com a esposa, sua cunhada e dois filhos. 
Conta que, a vida não tem sido fácil. «Todos os dias, 
penso o que vou fazer da vida, sem um emprego 
seguro, indignado com a forma como foram demitidos 
da empresa. 
Entre os afectados estão motoristas, operadores de máquinas, 
pedreiros e ajudantes de construção civil, 
pessoal da limpeza e afecto à segurança das instalações, 



onde tudo ficou paralisado. 
«Não tenho um número exacto, mas somos muitos cerca 
de cem pessoas, em cada área», detalhou. 
Adriano Santinho, 29 anos reside em uma casa de 
renda, na companhia da esposa e três filhos, e para 
sustentá-los tem que fazer das tripas o coração, dentre 
as formas que encontra está os biscates (serviços de pedreira 
e pintura), para evitar que a sua família passe 
necessidades, com o pouco que ganha tudo faz para 
aguentar as despesas. 
«Quando aparece qualquer coisa faço, mas o dinheiro 
nem sempre chega. Dou sempre no duro, para não 
faltar nada à minha família», referiu. 
Apesar de ter trabalhado na firma como o contrato foi 
assinado, Adriano explica que não gozavam de certas 
regalias, impostas pelos empregadores no acto da 
assinatura dos mesmos, sendo que «por vezes tínhamos 
que nos submeter a normas exageradas», esclareceu ao 
adiantar que as contas do despedimento foram feitas na 
janela, na medida em que o pessoal foi aparecendo no 
local de trabalho. 
«Todas as pessoas, quando saem para trabalhar, têm um 
objectivo e nós queremos sustentar as nossas famílias», 
enfatizou 
Pedro, ex-funcionário da empresa GDK, também de 
construção civil, conta que em Abril do ano passado 
chegou ao local de trabalho e mandaram-lhe, 
directamente, para o departamento de recursos 
humanos para fazer as contas, com a justificação que 
estavam a diminuir o pessoal, por falta de condições 
para pagarem os salários nos próximos meses. 
«Trabalhava por contrato por tempo determinado e 
pelo nada mandaram-me para casa». 
Pedro Malaquias, 32 anos vive no bairro da Petrangol e 
trabalhou na Camargo Correia, também viu a porta se 
lhe fechar e certificou que alguns funcionários foram 
recompensados pelo tempo de trabalho. Só que tinha 
um senão: apenas os que apresentaram o uniforme e o 
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material de auxílio na execução das tarefas. 
«A rescisão do contrato foi repentina. Alguns foram 
indemnizados, mas só para os que entregaram o 
equipamento todo de trabalho», realçou. 
Com poucas soluções para levar a vida em frente, 
Pedro montou uma barraca á entrada de casa, onde 
revende produtos não perecíveis, como "arroz, feijão, 
óleo alimentar e bolachas, entre outros bens alimentícios". 
Mas, para ele resta a esperança que um dia 
vai poder recuperar o lugar, considerando-o não ser dos 
melhores. Mas ql1e dava para aguentar a vida. 
Sempre expectante, «todos os dias bato a porta da 
empresa. Não ganhava muito, mas era melhor que 
vender», lamentou. 
Caso há de pessoas que não aceitaram receber a indemnização 
em alimentos, em jeito de protesto. Assim foi o 



caso de Marcolino Luís, 30 anos, ao invés de receber 
em numerários, por várias vezes recebeu alguns géneros limentícios, como forma de 
pagamento pelos serviços 
prestados». É esta situação que o sindicato tem tentado 
precaver, através de campanhas informativas para a 
urgente mudança de atitudes dos trabalhadores. 
Os episódios de despedimentos são muito frequentes 
nas empresas de construção civil, principalmente, 
quando os trabalhadores reclamam. As consequências 
são totalmente drásticas, com apenas duas finalidades: a 
diminuição do salário ou até mesmo o despedimento 
imediato, muitas vezes sem indemnização do pessoal. 
Mulher foge marido por falta de rendimentos 
Este caso viveu Júlio Manuel, 27 anos, que exercia a 
função de armador de ferro, na empresa Queiroz 
Galvão. A fonte explica que, funcionou na referida 
empresa por largos meses, num regime contratual de 
periodicidade trimestral renovável. As consequências 
são graves para os trabalhadores, abalando as suas 
próprias famílias. Júlio Manuel perdeu a mulher, por 
estar desempregado, pois que a sua companheira o 
deixara, por não ter condições de sustentar os filhos. 
«Estar nestas condições está a me custar muito caro. 
Estou longe dos meus filhos, por não conseguir 
sustentá-los, não tenho sossego», lamentou. 
Durante o dia, Júlio fica em casa dos amigos e ao 
anoitecer procura um lugar para dormir, porque as 
coisas começaram a apertar desde que foi despedido. 
«Estou a viver de favores», disse. 
Para Manuel, outro desempregado, menciona que as 
desculpas são as mesmas. «A empresa sofreu baixas e 
têm que reduzir pessoal», quando se trata de pagar os 
funcionários. Apesar de estar a viver em casa própria, 
esclareceu que enfrenta muitas dificuldades, quando 
não se tem onde tirar para comer e, neste momento, 
está parado, sem saber o que fazer, estando ainda a 
sofrer todas as consequências deste brusco 
desemprego. 
«Fiquei sem saber como assumir as minhas responsabilidades." 
Tal como os seus colegas, Manuel garante que 
"o que recebia era pouco, mas dava para tapar muitos 
buracos». 
Esperançoso e sem saber o que fazer, mostrou-se 
insatisfeito com 11 forma dos despedimentos. 
«Achamos que foi uma injustiça. Deviam afastar-nos e 
quando estava tudo bem. Podíamos retomar sem 
problemas». Os ex-funcionários, de uma forma geral, 
expõem as suas preocupações que são muitas, mas que 
ninguém dá a devida atenção. Dirigem-se na maior 
parte dos casos á UNTA, mas revelam que não 
acreditam na eficiência da União dos Trabalhadores, 
Sentem-se como se estivessem na estaca zero, em 
termos de protecção sindical. «Não acreditamos na 
UNTA, porque pensamos que estamos a ser enrolados 
e que o Estado é que determina isso», elucidou. 



Neste momento a maior parte das empresas está a fazer 
recrutamento de novos funcionários e quase todos os 
nossos inter1ocutores pernoitam à porta das 
construtoras, de forma a conseguirem os seus lugares 
de volta, apesar de haver poucas garantias de sucesso, 
admitindo que vão continuar a insistir pelo posto de 
emprego, até conseguirem uma vaga que consideraram 
ser deles por direito, visto que já funcionaram nestas 
empresas. 


