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REQUERIMENTO Número            /x  (
         .ª)

PERGUNTA Número            /x  (
         .ª)

Assunto: Encerramento e despedimentos na Multinacional Delphi

Destinatário: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Deputada: Mariana Aiveca

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda reuniu ontem quarta-feira na cidade da 
Guarda com representantes dos trabalhadores da multinacional Delphi. 

Constatámos nesse encontro a gravíssima situação que se vive nas cinco unidades de 
produção instaladas em Portugal. 

A administração da Delphi na Guarda confirmou o despedimento de 300 trabalhadores 
a 31 de Dezembro de 2009 e anunciou também o despedimento de mais 200 no primei-
ro trimestre de 2010.

Situação semelhante existe na fábrica de Ponte de Sor que vai encerrar, lançando mais 
435 trabalhadores no desemprego.

Só nestas duas unidades de produção são cerca de mil trabalhadores na sua maioria 
mulheres que vão engrossar os preocupantes números do desemprego em Portugal e, 
contribuir para o agravamento da grave situação social que se vive naquelas regiões.

Também em Braga se reinicia dia 29 um lay-off de 17 dias nos próximos meses.

Todas estas situações são amplamente conhecidas do governo uma vez que já desde 
Maio de 2007 o Bloco de Esquerda em requerimentos dirigidos aos Ministros da Econo-
mia e do Trabalho vinha alertando para a “necessidade de um plano de apoio ás víti-
mas dos então anunciados despedimentos”.

Em 23 de Junho de 2008 novamente questionado o Ministro do Trabalho sobre os da-
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dos concretos do plano que ele próprio dizia ter, nada de novo aconteceu.

Os trabalhadores destas cinco unidades de produção que, ao longo de uma vida deram 
a estas empresas o melhor do seu saber e foram construtores activos da excelência 
com que a fábrica da Guarda era reconhecida, são hoje confrontados com uma situa-
ção de passividade por parte do governo perante tão dramática situação que os deixa 
“à sua sorte”.

Por outro lado, também não compreendem a postura da Sra. Governadora Civil  que 
continua afirmando que “é preciso ter fé” bem como dos responsáveis da autarquia que 
têm manifestado a mais profunda indiferença.

Os representantes dos trabalhadores nomeadamente a comissão de trabalhadores, a 
comissão sindical, e os diversos Sindicatos representativos deste sector têm mantido 
uma postura dialogante na procura de soluções que permitam criar novas alternativas 
de emprego bem como a defesa dos direitos dos trabalhadores.

No caso de Braga em que a empresa está a laborar normalmente o recurso ao “lay off 
visa ‘reduzir o salário, perturbar as pessoas, afectá-las na sua dignidade criando-lhes 
um ambiente intimidatório, humilhante e desestabilizador’. 
 
Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, requer-se ao 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social os seguintes esclarecimentos:

1- Que medidas VEx.ª vai tomar em relação a Multinacional Delphi perante este anún-

cio de despedimentos, encerramento de unidades, redução salarial aos trabalhadores, 

intimidação e desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, política cuja repercussão so-

cial e laboral porá em causa muitas famílias e até a vida de concelhos?

2- Vai VEx.ª tomar medidas para que finalmente se assuma um plano de apoio ás víti-
mas dos anunciados despedimentos ?

Palácio de São Bento, 28 de Outubro de 2009.
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Assunto:  Encerramento e despedimentos na Multinacional Delphi

Destinatário: Ministério da Economia e Inovação

Deputada: Mariana Aiveca

  Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda reuniu ontem quarta-feira na cidade da 
Guarda com representantes dos trabalhadores da multinacional Delphi. 

Constatámos nesse encontro a gravíssima situação que se vive nas cinco unidades de 
produção instaladas em Portugal. 

A administração da Delphi na Guarda confirmou o despedimento de 300 trabalhadores 
a 31 de Dezembro de 2009 e anunciou também o despedimento de mais 200 no primei-
ro trimestre de 2010.

Situação semelhante existe na fábrica de Ponte de Sor que vai encerrar, lançando mais 
435 trabalhadores no desemprego.

Só nestas duas unidades de produção são cerca de mil trabalhadores na sua maioria 
mulheres que vão engrossar os preocupantes números do desemprego em Portugal e, 
contribuir para o agravamento da grave situação social que se vive naquelas regiões.

Também em Braga se reinicia dia 29 um lay-off de 17 dias nos próximos meses.

Todas estas situações são amplamente conhecidas do governo uma vez que já desde 
Maio de 2007 o Bloco de Esquerda em requerimentos dirigidos aos Ministros da Econo-
mia e do Trabalho vinha alertando para a “necessidade de um plano de apoio ás víti-
mas dos então anunciados despedimentos”.

Em 23 de Junho de 2008 novamente questionado o Ministro do Trabalho sobre os da-
dos concretos do plano que ele próprio dizia ter, nada de novo aconteceu.

Os trabalhadores destas cinco unidades de produção que, ao longo de uma vida deram 
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a estas empresas o melhor do seu saber e foram construtores activos da excelência 
com que a fábrica da Guarda era reconhecida, são hoje confrontados com uma situa-
ção de passividade por parte do governo perante tão dramática situação que os deixa 
“à sua sorte”.

Por outro lado, também não compreendem a postura da Sra. Governadora Civil  que 
continua afirmando que “é preciso ter fé” bem como dos responsáveis da autarquia que 
têm manifestado a mais profunda indiferença.

Os representantes dos trabalhadores nomeadamente a comissão de trabalhadores, a 
comissão sindical, e os diversos Sindicatos representativos deste sector têm mantido 
uma postura dialogante na procura de soluções que permitam criar novas alternativas 
de emprego bem como a defesa dos direitos dos trabalhadores.

No caso de Braga em que a empresa está a laborar normalmente o recurso ao “lay off 
visa ‘reduzir o salário, perturbar as pessoas, afectá-las na sua dignidade criando-lhes 
um ambiente intimidatório, humilhante e desestabilizador’.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, requer-se ao 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social os seguintes esclarecimentos:

1- Que medidas VEx.ª vai tomar em relação à Multinacional Delphi perante este anún-
cio de despedimentos, encerramento de unidades, redução salarial aos trabalhadores, 
intimidação e desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, política cuja repercussão so-
cial e laboral porá em causa muitas famílias e até a vida de concelhos?

2- Vai VEx.ª tomar medidas para que finalmente se assuma um plano de apoio ás víti-
mas dos anunciados despedimentos ?

Palácio de São Bento, 28 de Outubro de 2009.
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