
 

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

 

 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: KIRCHHOFF Automotive Portugal, S.A vai despedir cerca de 100 trabalhadores temporários 

só na sua unidade de Oliveira de Azeméis 

 
Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Kirchhoff Automotive Portugal,S.A. sedeada na freguesia Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis, está a 

despedir todos os temporários, inclusive os que estão neste momento ao abrigo das medidas especiais de 

assistência à família.  

Serão cerca de 100 os trabalhadores que esta multinacional pretende despedir nesta unidade fabril no concelho 

de Oliveira de Azeméis, estando a preparar ainda a adesão ao regime de lay-off, ao abrigo do qual enviará os 

restantes trabalhadores para casa. 

Para além destas medidas na empresa de Cucujães chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que a 

Kirchhoff se prepara para despedir também todos os temporários na sua unidade localizada no concelho de 

Ovar. 

O Bloco de Esquerda tem defendido que na atual crise sanitária, e de forma a que esta não se torne numa 

enorme crise social e económica – as empresas, principalmente as desta dimensão, têm de ser chamadas à 

responsabilidade e não devem poder despedir. Para além disso, o Governo tem dito que o não despedimento é 

um requisito essencial para que as empresas possam aceder ao regime de lay-off simplificado, no entanto, 

muitas empresas estão a utilizar uma artimanha que a Kirchhoff está a repetir: despede preventivamente os 

trabalhadores mais precários e depois recorre ao lay-off. Tal não deveria ser possível e o Governo deve atuar 

sobre estas práticas e sobre estas empresas para que se mantenham os 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 do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social as seguintes perguntas: 

1. O ministério tem conhecimento desta situação? 

2. Que medidas pretende adotar o ministério para evitar esta onda de despedimentos que a Kirchhoff e 

outras multinacionais estão a promover? 
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Palácio de São Bento, 01 de abril de 2020. 

 

Os deputados 

Moisés Ferreira 

Nélson Peralta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


