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Assunto: Empresa de cerâmica deixa mais de 50 trabalhadores no desemprego 

 
Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que a empresa de cerâmica, Maiólica - Fabrico 

E Comércio De Louça, Lda, empresa situada na zona industrial de Albergaria-a-Velha 

(Arruamento D), está sem condições para laborar, devido a vários incumprimentos por parte 

da empresa para com os seus fornecedores.  

Hoje de manhã os trabalhadores apresentaram-se ao trabalho, mas como a empresa 

que fornece o gás teve de proceder ao corte do fornecimento devido ao acumular de dívidas, 

a empresa não consegue laborar. 

Já no ano transacto, esta empresa teve um corte no fornecimento de electricidade por 

incumprimento nos pagamentos. 

Nesta empresa laboram mais de 50 trabalhadores, que sempre deram o seu máximo em 

prol da empresa, mas que agora ficaram sem condições para continuar a trabalhar, por 

incapacidade da administração para gerir a empresa.  

Esta empresa tem os salários de janeiro em divida a todos estes trabalhadores. Mais os 

dias de fevereiro. 

Relembramos que há dois casais, que ambos trabalham nesta empresa, que estão 

completamente desprotegidos, pelos salários em atraso e sem perspectivas de futuro devido 

ao estado desta empresa.  

Segundo apuramos, esta empresa não cumpre com a legislação de segurança e saúde 

no trabalho. O que é bastante grave e demonstrativo da forma leviana como estava a ser 
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gerida. Faltam equipamentos de protecção individual, as escorrências circulam dentro das 

instalações da empresa causando inclusive, limitações à mobilidade dos trabalhadores. 

Foi também relatado aos representantes do Bloco de Esquerda, que durante a 

madrugada de hoje, terão desaparecido de dentro das instalações da empresa vários 

moldes. Segundo apuramos, vários trabalhadores alertaram a administração para o ocorrido, 

mas no entanto não são conhecidas quaisquer diligências por parte da administração para 

tentar apurar o que aconteceu. 

Segundo apuramos, a sócia – gerente da empresa, terá prestado declarações à 

Comunicação social, onde afirma que a administração da empresa vai solicitar a insolvência. 

Relembramos que está empresa teve sempre uma vasta carteira de encomendas e 

trabalho nunca faltou. 

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 do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social as seguintes perguntas: 

1. O ministério tinha conhecimento das dificuldades de tesouraria desta empresa? 

2. Sabe o ministério, se a empresa Maiólica - Fabrico E Comércio De Louça, Lda, tem 

dívidas à segurança social? 

3. Sabe o governo informar, se esta empresa tem sido alvo de acompanhamento por 

parte da Autoridade para as Condições do Trabalho? Se sim, solicitamos que nos 

forneça os relatórios dos resultados dessas acções inspectivas. 

4. Sabe o governo informar, se esta empresa recorreu as programas financiados por 

fundos comunitários?  

5. A verificar-se o encerramento desta empresa, e por consequência o desemprego 

destes trabalhadores: Tem o governo programado algum plano para responder a esta 

emergência social? 

Palácio de São Bento, 14 de fevereiro de 201o. 
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Os deputados 

Moisés Ferreira 

Nelson peralta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


