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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Irregularidades na empresa Luís Jesus Correra, Unipessoal, Lda, em Espargo 

 
Destinatário: Ministério do Trabalhado e da Segurança Social  

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento de que uma empresa de calçado, sediada em Espargo, Santa Maria 

da Feira, dispensou os cerca de 20 trabalhadores e entregou-lhes uma carta onde colocam a possibilidade de 

que sejam os próprios trabalhadores a rescindir o contrato de trabalho. 

A empresa em causa, a Luis Jesus Correia, Unipessoal, Lda. é uma empresa de calçado e está sediada na 

União das Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo, no concelho de Santa Maria da 

Feira. Pelas informações a que o Bloco de Esquerda teve acesso os funcionários foram mandados para casa na 

passada quinta-feira, dia 27 de fevereiro, por, alegadamente, não existir trabalho.  

A empresa não terá comunicado qualquer intenção de encerrar formalmente nem entregou a documentação 

necessária para que os trabalhadores pudessem aceder ao subsídio de desemprego, por sua vez, entregou na 

passada segunda-feira uma carta onde reconhece que não existem condições para pagar os salários em atraso 

e a descrever um período de graves dificuldades financeiras.  

Como se a situação já não se tratasse de um inqualificável insulto aos trabalhadores, a empresa concluiu a 

missiva lembrando que os trabalhadores poderão ainda suspender o contrato de trabalho ou até mesmo 

despedirem-se.  

Já em 2016 esta empresa e as suas práticas motivaram uma pergunta do Bloco de Esquerda ao Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nomeadamente acerca das irregularidades no que toca à 

Segurança e Higiene no Trabalho e sobre possíveis dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária.  

O Bloco, na altura, questionou ainda sobre se a empresa cumpria com a legislação relativa à formação 

profissional dos seus trabalhadores e quais as medidas que o Governo iria tomar para obrigar a empresa a 

cumprir com as leis existentes. A tutela, na altura, preferiu responder apenas sobre a última ação inspetiva da 

ACT, não tendo respondido a mais nenhuma das questões.  

Esta empresa não pagou a totalidade do salario do mês de fevereiro aos trabalhadores. O BE teve 

conhecimento que esta empresa paga os subsídios em duodécimos, mas tem falhado com esse pagamento. 
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Posto isto, estamos perante mais um caso inaceitável no setor do calçado de uma administração que 

reiteradamente atropela os direitos e engana os seus trabalhadores, desta vez até tentando imputar os 

problemas da administração aos funcionários. Esta é, por tudo o que foi aqui descrito, uma situação que requer 

uma urgente explicação e uma atuação eficaz das autoridades competentes. Estes tipos de casos têm-se 

multiplicado e os abusos neste setor são recorrentes.  

É importante lembrar que Bloco de Esquerda tem vindo a defender nas últimas semanas a necessidade de 

legislação que combata as falências fraudulentas e salvaguarde os direitos dos trabalhadores. Só assim é 

possível garantir que é posto um fim aos abusos existentes por parte dos patrões, neste, e em outros, setores 

da indústria.  

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 e 

da Segurança Social, as seguintes perguntas: 

1. Tem o Ministério conhecimento desta situação? 

2. Está disposta a tutela a interceder junto das entidades competentes de forma a salvaguardar os interesses 

e os direitos dos trabalhadores?  

3. Sabe o governo informar se a empresa pretende regularizar as dividas que tem para com os trabalhadores 

brevemente?  

4. Está disposto o Governo a acionar a ACT para que a empresa seja alvo de uma nova ação inspetiva para 

que sejam apurados os problemas?  

5. Que medidas tem tomado o Governo para o combate às insolvências fraudulentas?  

6. Sabe o Governo precisar se a empresa cumpre a cumpre com a legislação relativa à formação profissional 

dos seus trabalhadores 

Palácio de São Bento, 4 de março de 2020. 

 

O deputado 

         Moisés Ferreira 

         Nelson Peralta   


