
 

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: Redução drástica de trabalhadores no grupo Lusotufo - Indústrias 

Têxteis Irmãos Rolas, S. A., de Cortegaça, concelho de Ovar 

 
Destinatário: Ministério da Economia e do Emprego 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que o grupo Lusotufo - Indústrias Têxteis Irmãos Rolas, 

S. A., com sede na Freguesia de Cortegaça, Concelho de Ovar, está a preparar uma redução drástica 

do número de trabalhadores. 

A Lusotufo já empregou mais de mil trabalhadores, tendo reduzido nos últimos anos o número 

de colaboradores na empresa sediada em Cortegaça para cerca das quatro centenas. É hoje 

considerada o maior grupo empresarial do sector dos pavimentos têxteis na Península Ibérica. 

Segundo as informações recolhidas, a administração da empresa tem pressionado os 

trabalhadores que estão há mais tempo nos quadros da empresa a rescindirem os seus contratos. 

Em troca os trabalhadores receberão indemnizações irrisórias, muito abaixo do que a legislação 

estipula. O Bloco de Esquerda não pode aceitar práticas que ataquem os direitos dos trabalhadores 

e, por isso, considera essencial uma investigação urgente desta situação por parte dos organismos 

públicos competentes, como a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT). 

O concelho de Ovar é um dos mais afectados pelo desemprego, atingindo uma taxa muito 

superior à média nacional. A escassez de emprego nesta região (lembro que o concelho vizinho de 

Espinho tem a taxa de desemprego mais elevada do país atingindo cerca de 22% dos activos) torna 

ainda mais premente a conjugação de todos os esforços para a manutenção destes postos de 

trabalho. 

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: 

Expeça-se 

Publique-se 

/         / 

O Secretário da 
Mesa 

 
 
 



 

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

 

1. Tem o Governo conhecimento da situação existente no grupo Lusotufo e dos despedimentos 

referidos? 

2. Sabe o Governo se está a ser preparada a deslocalização de algumas das empresas do grupo? 

3. Tem o Governo conhecimento de pressões sobre os trabalhadores para que estes aceitem o 

despedimento em condições que lhe são lesivas nos seus direitos? 

4. A empresa em questão indicou a extinção de algum posto de trabalho para rescisão de 

contratos com os seus trabalhadores? 

5. Tem o Governo conhecimento de queixas de desrespeito dos direitos dos trabalhadores por 

parte desta empresa? Se sim, quais as acções que foram realizadas para averiguar da sua 

veracidade? 

6. Foi o grupo Lusotufo beneficiário de alguns apoios públicos ao longo dos últimos cinco anos? 

Se sim, quais, quando e em que montantes? 

7. 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, 8 de Julho de 2011. 

 

 

O Deputado 

 

 

Pedro Filipe Soares  

 


