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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Trabalhadores da ICL – Indústria Corticeira de Lourosa e ICAL – Indústria Corticeira 

Aglomerada de Lourosa com salários em atraso 

 

Destinatário: Ministério da Economia e do Emprego 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República  

Os trabalhadores das empresas ICL e ICAL, do grupo Joaquim Lima, têm vários salários em atraso. Esta 

situação, que se avolumou ao longo dos últimos meses, levou à realização de ações de protesto dos 

trabalhadores. Assim, encontram-se reunidos à porta da fábrica, defendendo os seus direitos e 

combatendo a ilegalidade que a empresa está a cometer. 

O Bloco de Esquerda está solidário com estes trabalhadores e apoia a sua luta em defesa dos seus 

direitos e dos seus salários. Estes trabalhadores estão à procura de Justiça, exigindo aquilo que é deles, e 

as entidades públicas têm de responder a estas exigências. 

Segundo informação pública, a gestão da empresa está a ser realizada de forma muito duvidosa. A 

prova disso, é que as várias promessas da administração para a regularização do pagamento dos salários 

foram sempre falhadas. 

Por outro lado, a atitude da administração para com os trabalhadores vai para além dos limites legais. 

A título de exemplo, o administrador tem exigido a várias trabalhadoras que realizem trabalhos que estão 

fora das suas competências e achincalham a sua dignidade. Foi o caso, repetido desde Janeiro, em que as 

trabalhadoras foram forçadas retirarem as ervas daninhas do empedrado da empresa, fazendo essa tarefa 

sem o mínimo de condições, andando ajoelhadas no chão. 

Esta prática dá conta de uma gestão que desconsidera os trabalhadores da empresa, representando 

uma atitude que há muito se julgava erradicada. Segundo informações recolhidas pelo Grupo Parlamentar 

do Bloco de Esquerda, este é um exemplo entre muitos, dando conta de desrespeitos contínuos pelas 

regras de higiene e segurança no trabalho. 

Aliás, foi relatado a este Grupo Parlamentar, que são várias as queixas já realizadas à Autoridade para 
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as Condições no Trabalho (ACT), sem que tenha existido qualquer avanço na correção destas ilegalidades. 

Assim, é necessário que o Governo atue em defesa dos direitos dos trabalhadores do grupo Joaquim Lima. 

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 da 

Economia e do Emprego, as seguintes perguntas: 

1.  Tem o Governo conhecimento da situação em que estas empresas se encontram e da existência de 

atrasos no pagamento de salários? 

2. Tem o ministério conhecimento se a administração desta empresa pretende regularizar os salários 

em atraso junto dos seus trabalhadores e qual o calendário que seguirá para atingir esse objetivo? 

3. Que ações pretende o Governo levar a cabo para defender os direitos destes trabalhadores ao seu 

salário, bem como a manutenção dos postos de trabalho e o futuro da empresa? 

4. Tem o Governo conhecimento de queixas realizadas à ACT por ilegalidades cometidas nesta 

empresa? Se sim, quais? 

5. Quantas vezes a Autoridade para as Condições no Trabalho já interveio nestas empresas? Se 

interveio, quais as irregularidades que foram detetadas e quais as consequências destas ações? 

6. Que medidas irá o Governo levar a cabo para garantir o cumprimento da lei nestas empresas, 

particularmente no que toca à higiene e segurança no trabalho? 

7.  Que medidas irá o governo levar a cabo para averiguar da responsabilidade da administração no 

atraso do pagamento de salários e na atual situação financeira e económica das empresas? 

8.  Que medidas irá o Governo levar a cabo para averiguar das necessidades dos trabalhadores da 

empresas na situação difícil que enfrentam e que medidas levará a cabo para auxiliar as situações 

familiares que assim o requeiram? 

 

Palácio de São Bento, 25 de junho de 2012. 
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