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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Empresa Molaflex convoca ex funcionários para trabalhar sem registo de entrada e saída  

Destinatário: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que a empresa Molaflex Colchões, S.A., com sede na 

Avenida do Mar, nº 460, 4520-102, Espargo, concelho de Santa Maria da Feira, que despediu no início da 

situação de emergência sanitária cerca de 150 trabalhadores e recorreu ao lay-off alegando falta de 

matérias-primas. Esta empresa estará agora a laborar normalmente, tendo até voltado a chamar uma parte 

dos trabalhadores que tinha despedido, impondo-lhes, no entanto, uma condição: a de não procederem ao 

registo biométrico tanto da entrada como da saída. 

Segundo a informação transmitida ao Bloco de Esquerda, a Molaflex sempre obrigou os trabalhadores ao 

registo biométrico, aliás os trabalhadores dos quadros continuam a fazer o registo biométrico, tanto há 

entrada, como à saída. 

Relembramos que destes cerca de 150 trabalhadores que a empresa despediu no início da pandemia, uma 

parte significativa estava a laborar na empresa há vários anos e a realizar as mesmas tarefas, isto é, num 

posto de trabalho permanente, mas através de empresas de trabalho temporário. Mais uma vez se prova 

que os postos de trabalho ocupados por estes trabalhadores são permanentes, pelo que devem ter um 

contrato permanente e pelo que devem ser compensados por estarem em regime de falsos temporários há 

vários anos. 

Perante esta informação o Bloco de Esquerda considera que a Autoridade para as Condições do Trabalho 

(ACT), deve atuar para perceber o que se passa nesta empresa. Que obriga uns trabalhadores a fazerem o 

registo de entrada e das saídas e a outros exige o contrário. 

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 Governo tem conhecimento da situação que aqui se relata? 

2. Tem conhecimento da convocação de falsos temporários que a Molaflex despediu em março, 
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imediatamente antes de aceder ao regime de lay-off? 

3. É agora e perante estas informações que o Governo vai averiguar do uso e abuso de falsos 

temporários por parte da Molaflex? 

4. Sabe o governo informar o motivo da empresa que sempre exigiu a marcação biométrica aos seus 

trabalhadores, agora exigir que estes não procedam a essa marcação?  

Palácio de São Bento, 02 de junho de 2020. 

 

Os deputados 

Moisés Ferreira 

Nélson Peralta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


