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 REQUERIMENTO Número      /XI (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XI (     .ª) 

 

Assunto: Salários em atraso na empresa Lima & Resende, Lda. 

Destinatário: Ministério das Finanças 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os trabalhadores da empresa Lima & Resende, Lda. encontram-se em vigília à porta da empresa 

reivindicando o pagamento de salários e subsídios em atraso. Encontra-se em atraso o pagamento 

os salários dos meses de Julho e Agosto, o subsídio de natal de 2009 e o subsídio de férias de 2010. 

A empresa tem 22 trabalhadores a quem tem os salários e subsídios em atraso. A maioria dos 

trabalhadores já pertence aos quadros da empresa há várias décadas, salientando-se situações de 

vínculos com mais de 43 anos de duração. Um dos exemplos é de um trabalhador que iniciou a sua 

prestação na empresa quando tinha 11 anos de idade e tem agora 43 anos de vínculo. 

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já foi informada da situação de salários em 

atraso, tendo investigado a acção da empresa. 

A empresa Lima & Resende, Lda., de Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira, labora no ramo 

da metalomecânica. Apesar dos atrasos no pagamento de salários, não existiu no ano de 2010 

nenhuma situação de falta de trabalho. Pelo contrário, a produção sempre foi no limite das 

possibilidades dos trabalhadores da empresa, tendo muitos deles realizado muitas horas 

extraordinárias. Assim, não se compreende que esta empresa esteja agora numa situação de 

incumprimento das suas obrigações para com os trabalhadores. 

O desempenho da empresa, como se percebe pelo exemplo dado em cima, deveria ser 

acompanhado por uma situação financeira estável. Contudo, a situação vivida é o oposto. Para além 

das dívidas aos trabalhadores, segundo informação veiculada, a empresa encontra-se na fase de 

execução de um Plano de Recuperação Económica, devido às dívidas que a empresa tem ao Estado. 

A situação dos trabalhadores desta empresa é ainda mais nefasta quando a legislação laboral 

apenas lhes permite ter acesso a qualquer tipo de apoio após a existência de 3 salários em atraso. 
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Desta forma, apesar das dívidas significativas que a empresa tem perante os trabalhadores, estes 

não terão qualquer tipo de apoio até ao final de Setembro de 2010, devido à lei que está em vigor. 

Os trabalhadores da Lima & Resende, Lda., vivem na sua maioria no norte do distrito de Aveiro, 

uma zona já muito afectada por uma taxa de desemprego acima da média nacional. Assim, a 

manutenção dos postos de trabalho em causa, ainda por cima numa empresa que demonstra ter 

espaço de mercado para a sua laboração, assume-se um objectivo urgente. 

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 das Finanças, as seguintes perguntas: 

1. Qual o montante em dívida por parte da empresa ao Estado? 

2. É verdade que a empresa tem em execução um Plano de Recuperação Económica? Se sim, 

quais os montantes envolvidos e os prazos de execução? 

3. Foi a empresa em questão alvo de alguma execução fiscal por parte dos serviços de finanças? 

 

Palácio de São Bento, 7 de Setembro de 2010. 

 

O Deputado 

 

 

Pedro Filipe Soares 


