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Assunto: Situação da empresa V.N. - Automóveis, S.A., situada no concelho
de Vendas Novas, distrito de Évora
Destinatário: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A V.N. – Automóveis, S.A., empresa de fabricação de veículos automóveis, designadamente
carrinhas da série N da marca Isuzu, possui uma forte componente de exportação – representa
67% da produção, tendo como principais clientes países como a Alemanha, Bélgica, Chipre,
Espanha e Reino Unido.
De acordo com os dados apresentados nos primeiros meses de 2009, a V.N. – Automóveis
sofreu uma queda superior a 50% nas vendas e superior a 60% na montagem.
No âmbito de um plano de redução da actividade produtiva, desde o início do presente ano
que a linha de montagem de onde saem os veículos Isuzu trabalha com menos funcionários,
tendo parte dos seus trabalhadores sido direccionados para outras áreas daquela unidade fabril
de Vendas Novas.
Acresce ainda que nalguns dias da semana, mais de 40 trabalhadores, num total de 120, estão
em formação, não se deslocando ali para trabalhar. A 29 de Maio, na sequência da parceria
estabelecida com o Centro de Novas Oportunidades da Escola Secundária de Vendas Novas, teve
lugar, nas instalações da V.N. – Automóveis, o primeiro Júri de Certificação de Competências para
as 400h de formação que os adultos frequentaram nos primeiros cinco meses do ano, no âmbito
de uma candidatura de Qualificação de Emprego.
A fábrica de menor dimensão no sector de montagem automóvel em Portugal produziu 3.168
veículos no ano de 2007, num aumento de 43,1%, tendo-se constituído a unidade com o maior
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crescimento face a 2006.
É de salientar que a V.N. – Automóveis recebeu a menção honrosa do Swedish Steel Prize
2005 para a área de construção de caixas de carga, graças à utilização de aços de elevada
resistência que aumentaram a capacidade de carga, a funcionalidade da caixa, permitindo ainda a
redução dos consumos de combustível.
Apesar da aplicação durante 12 meses do Plano de Apoio ao Sector Automóvel, a unidade de
Vendas Novas permanece com dificuldades, estando a sua produção reduzida para dois/três dias
por semana. Numa reunião havida a 17 de Novembro passado, entre o Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul e a administração da V.N. – Automóveis, as perspectivas para 2010 são desanimadoras,
tanto que o projecto para o desenvolvimento de um carro eléctrico português, projecto levado a
cabo com outras empresas, não colheu o apoio do Governo.
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 Solidariedade Social, as seguintes perguntas:
1. Tem o Governo conhecimento da situação da empresa V.N. – Automóveis, S.A., sediada no
concelho de Vendas Novas, distrito de Évora?
2. Foi o Governo informado, pela administração da empresa, de todas as medidas e soluções
de reconversão empresarial estudadas, com vista à manutenção dos postos de trabalho
actuais?
3. Que medidas objectivas e imediatas pretende o Governo desenvolver no sentido de
defender os trabalhadores daquela unidade fabril?

Palácio de São Bento, 17 de Dezembro de 2009.
A Deputada

Mariana Aiveca
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