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Assunto: Salários em atraso e presumível encerramento de empresas em Arrifana, Santa Maria da 

Feira 

 
Destinatário: Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

Os 34 trabalhadores (33 mulheres e 1 homem) das empresas Sintagma Perfeito (NIF 

509107206) e Concha Numérica (NIF 509669611) encontram-se em vigília à porta das 

empresas. Estas operam na área do calçado, em especial na costura, e ambas se localizam 

na Travessa Gago Coutinho, n.95, Freguesia de Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira. 

Na passada sexta-feira, o empresário que tinha vendido as máquinas a estas duas 

empresas foi buscá-las por falta de pagamento. As empresas Sintagma Perfeito e Concha 

Numérica pararam de imediato a sua laboração. No sábado seguinte, o responsável pelas 

duas empresas contactou as trabalhadoras (umas via telefónica, outras por sms), informando 

que entrariam de férias na segunda-feira 24 de março. 

Acontece que os 34 trabalhadores das empresas com sede em Arrifana ainda têm a 

haver todas as horas extras realizadas em 2012 e em 2013, 50€ de subsídio de natal de 

2013, e parte do salário de fevereiro (uma vez que o patrão lhes pagou, nesse mês, apenas 

200€ de salário).  

O Bloco de Esquerda foi informado que estas duas empresas têm várias dívidas, tanto a 

fornecedores, como ao Estado (Segurança Social e Finanças). Por outro lado, a Autoridade 

para as Condições no Trabalho (ACT) foi diversas vezes às instalações destas duas 

empresas por irregularidades várias em relação ao contrato colectivo de trabalho. 

As trabalhadoras mantêm-se junto às instalações das empresas reclamando não só os 

salários e horas extras em atraso, como também o seu posto de trabalho. 
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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 Solidariedade, Emprego e Segurança Social, as seguintes perguntas: 

1. Tem o Ministério conhecimento desta grave situação? 

2. Confirma existência de dívidas, por parte das empresas Sintagma Perfeito e Concha 

Numérica, à Segurança Social e às Finanças?  

3. Que medidas urgentes serão tomadas para que estes trabalhadores recebam o que têm 

a haver? 

4. Que medidas levará o Governo a cabo para garantir o acompanhamento das 

trabalhadoras e das suas famílias, face à redução de rendimento de que foram alvo? 

5. Pretende o Ministério adoptar alguma medida para a resolução desta situação, que 

colocará no desemprego mais 34 trabalhadores?  

6. Sabe o Ministério se os responsáveis destas empresas têm planos para abrir uma nova 

empresa no mesmo sector? 

7. Sabe o Ministério se o IEFP, através do Centro de Emprego da área, recrutou nos 

últimos anos trabalhadores para esta empresa? 

 

Palácio de São Bento, 26 de março de 2014. 
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