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Assunto: Despedimentos na empresa SOSAC - SACOS E SAQUETAS, de Sta. Maria da Feira 

 

Destinatário: Ministério da Economia e do Emprego 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República  

Chegou ao conhecimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que a administração da 

empresa SOSAC - SACOS E SAQUETAS, LDA, situada na freguesia de S. Paio de Oleiros, Concelho de Santa 

Maria da Feira, informou os trabalhadores que não lhe pagará o salario no fim deste mês (setembro), 

afirmando que não têm dinheiro. Inclusive os administradores dizem aos trabalhadores para tentarem 

arrumar um novo emprego, já que a empresa não é viável. 

Quando questionados pelos trabalhadores do porquê desta súbita alteração, afirmam que a empresa 

não tem dinheiro. Esta afirmação aparece desfasada da realidade, dado que esta empresa teve sempre 

encomendas e nunca foi visível aos trabalhadores qualquer problema de ordem económica. Aliás, durante 

os últimos meses, os trabalhadores foram pressionados para cumprir ritmos de trabalho acima do normal, 

bem como para a realização de trabalho extraordinário. Assim, é necessário averiguar o que realmente 

está em causa e as verdadeiras motivações para colocar os vinte e cinco postos de trabalho existentes em 

risco. 

Segundo a mesma informação, a empresa estará a ser descapitalizada, nomeadamente através da 

transferência de maquinaria para Marrocos. De acordo com algumas testemunhas, esta situação ocorreu 

ainda no passado mês de Agosto. 

Os trabalhadores, depois de confrontados com as ameaças verbais por parte dos administradores e 

face ao encerramento da produção, decidiram ocupar as instalações da empresa, exigindo que fossem 

cumpridos os preceitos legais. 

Ainda no passado mês testa empresa recorreu a trabalhadores externos, para conseguir cumprir os 

prazos de entrega aos seus clientes, quando agora, um mês depois, a administração afirma que a empresa 

não tem viabilidade. 

Para além da ameaça que paira sobre os postos de trabalho, existe também desumanidade de uma 
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administração que impede os trabalhadores de recorrerem ao subsídio de desemprego. Assim, ficam os 

trabalhadores sem o seu salário e sem qualquer rendimento substitutivo, atirados para uma situação 

económica aflitiva. É, por isso mesmo, necessário que as entidades públicas reponham a lei e averiguem da 

responsabilidade da administração da empresa na presente situação, bem como da existência de dívidas a 

organismos públicos. 

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 ministério conhecimento da situação atrás relatada? 

2. Que medidas irá o Governo levar a cabo para que seja restabelecida a normalidade de 

funcionamento na empresa SOSAC - SACOS E SAQUETAS, LDA? 

3. Sabe o Governo se a Autoridade para as Condições no Trabalho tem tido qualquer tipo de 

intervenção nesta empresa? Se sim, qual e quais os resultados? 

4. Tem o Governo conhecimento de dívidas desta empresa à segurança social ou a outra entidade 

pública? Se sim, qual o montante? 

5. Que medidas irá o Governo levar a cabo em defesa dos trabalhadores desta empresa, garantido o 

cumprimento da legislação em vigor? 

6. Que medidas irá o governo levar a cabo para averiguar da responsabilidade da administração da 

empresa na presente situação? Como é explicável esta situação, dado que nunca existiu falta de 

encomendas a esta empresa? 

7. Sabe o Governo qual a razão da empresa ainda no passado mês ter recorrido a trabalhadores 

externos, para conseguir cumprir os prazos de entrega aos seus clientes, quando agora, um mês 

depois, a administração afirma que a empresa não tem viabilidade? 

 

Palácio de São Bento, 7 de setembro de 2012. 
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