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No dia 25 de Março de 2008, os trabalhadores da Fábrica de Calçado Boleiro, foram
confrontados com uma comunicação pessoal da proprietária da fábrica, Dª. Maria
Ermelinda Moreira Dias, que esse dia era o último dia de trabalho para os mais de 50
trabalhadores da fábrica.
Os trabalhadores têm os meses de Janeiro e Fevereiro de 2008 em atraso, bem como
50% do subsídio de Natal de 2007.
Sendo credores dos valores referidos, os trabalhadores continuavam a trabalhar porque a
empresa tinha em carteira encomendas de 19000 pares de sapatos para exportação:
16000 pares para França e 3000 pares para a Alemanha. Foi criada a expectativa aos
trabalhadores que até finais de Abril, com a entrega das encomendas os salários em
atraso e outros créditos seriam regularizados.
A produção desta empresa na sua totalidade era destinada ao mercado externo. Segundo
informações dos trabalhadores, esta empresa com o número de Identificação na
Segurança Social 20004449109, não tem dívidas à Segurança Social nem às Finanças.

É mais uma empresa que encerra no Concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do
Porto! Concelho que mês após mês se confronta com empresas a encerrar e outras a
deslocalizarem-se. Dados oficiais indicam que Vila Nova de Gaia é o Concelho do País
com o maior índice de desemprego no plano nacional.
Assim, ao abrigo das disposições regimentais em vigor, pergunto ao Ministro da
Economia e Inovação informação urgente sobre:
- Quais as medidas que Vª. Ex.ª. vai assumir no sentido de apurar da viabilidade
económica desta empresa, ou se o seu encerramento configura um acto ilícito de fuga às
responsabilidades para com os trabalhadores e com os créditos emergentes dos seus
contratos de trabalho?
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