
 

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: Candidatura dos ex-trabalhadores da Rohde ao Fundo Europeu de 

Ajustamento à Globalização 

 
Destinatário: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Rohde encerrou em Maio passado, lançando no desemprego 984 trabalhadoras e 

trabalhadores. Este encerramento aconteceu após um percurso conturbado, que englobou o 

encerramento na casa-mãe alemã, um período de lay-off estrategicamente realizado dias antes de 

umas eleições legislativas e uma enorme pressão para a desmobilização dos trabalhadores. 

O encerramento da Rohde ocorreu por diversos motivos, sendo um dos principais as ilegalidades 

cometidas pela administração da casa-mãe, mas também, a pressão que existiu após a deslocalização 

de parte da produção da empresa. Desde que se despoletou o processo de insolvência da casa-mãe, o 

Governo português, através do seu Ministro da Economia, foi garantindo que nada aconteceria à 

produção em Portugal e que os empregos estavam salvaguardados. Estas promessas ministeriais 

esfumaram-se com o tempo e as preocupações que o Ministro dizia existirem nunca deram sinal de 

vida. Assim, os trabalhadores da Rohde foram votados ao esquecimento por parte de um Governo 

que lhes devia respostas. 

Agora, vieram a público notícias que o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) 

tencionava candidatar os ex-trabalhadores da Rohde ao Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização. Consideramos inaceitável que a candidatura não tenha sido realizada logo após a 

declaração de encerramento da fábrica, demonstrando que as preocupações do Governo para com 

os trabalhadores da Rohde nunca passaram de palavras vãs. 

Por outro lado, esta situação levanta a dúvida sobre outros casos que deveriam ter sido 

candidatados a este Fundo e não o tenham sido. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 

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  

 

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, as seguintes perguntas: 

1. Quais os motivos para o atraso na candidatura ao FEG? 

2. Existem indicações para que situações similares à da Rohde sejam candidatas ao FEG? Se 

não, quais as medidas que o Governo pretende levar a cabo para que essa preocupação passe 

a existir? 

3. Quantas empresas fecharam, em que os seus trabalhadores poderiam ter sido ajudados pelo 

FEG, e a candidatura não chegou a existir? 

 

Palácio de São Bento, 22 de Outubro de 2010. 

 

O Deputado 

 

Pedro Filipe Soares 


