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 REQUERIMENTO Número      /XI (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XI (     .ª) 

 

Assunto: Lay-off na empresa Metalúrgica Recor, S. A., em Santa Maria da Feira 

 
Destinatário: Ministério da Economia e do Trabalho 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda já questionou o Governo sobre a situação da empresa Metalúrgica Recor, S. 

A., de Arrifana, Santa Maria da Feira. As questões levantadas prendiam-se com o recurso ao 

mecanismo de lay-off com o pretexto de falta de encomendas. 

Em resposta ao Bloco de Esquerda, o Governo referiu que o mecanismo de lay-off seria aplicado 

entre Agosto de 2011 e Janeiro de 2012, com uma redução de 5 dias de trabalho por mês. O Governo 

garantia, também, que a empresa seria acompanhada pelos serviços competentes do Ministério. 

Segundo informação recente que o Bloco de Esquerda apurou, apesar do recurso ao lay-off já 

referido, vários trabalhadores têm realizado horas extraordinárias a pedido da empresa. Ora, esta 

situação é incompreensível, dado que se a empresa alega falta de encomendas para a existência do 

lay-off, como pode depois pedir trabalho extraordinário aos seus trabalhadores? Este situação 

merece ser cabalmente apurada pela Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT), sob pena do 

recurso ao mecanismo de lay-off estar a ser realizado incorrectamente. 

As informações recolhidas pelo Bloco de Esquerda dão conta dessa irregularidade, pois é na 

semana anterior à dispensa dos trabalhadores para lay-off, que lhes é pedido o trabalho extra para 

que as encomendas sejam terminadas. 

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 efectivamente acompanhado a situação vivida na empresa Metalúrgica 

Recor, S. A.? 

Expeça-se 

Publique-se 

/         / 

O Secretário da 
Mesa 
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2. Tem o Governo conhecimento da realização de trabalho extraordinário, apesar de estar a ser 

aplicado um período de lay-off? 

3. Quais as acções que o Governo levará a cabo para apurar as situações descritas? 

4. Que medidas irá o Governo levar a cabo para esclarecer as situações acima descritas e apurar 

de eventuais responsabilidades da administração da empresa? 

 

Palácio de São Bento, 14 de Dezembro de 2011. 

 

 

O Deputado 

 

 

Pedro Filipe Soares  

 


