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Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República
A situação de paralisia em que se encontra a empresa IFM – Platex, de Tomar,
arrasta-se há longos meses sem que seja encontrada uma solução que permita
retomar a laboração e garantir os postos de trabalho.
Trata-se de uma empresa de fibras de madeira, cuja produção é de reconhecida
qualidade, e que tem condições para ter uma actividade industrial viável, caso se
encontre uma solução para o respectivo passivo.
Contribuir para a viabilização desta empresa é um objectivo que deve nortear
todos os responsáveis políticos que possam ter uma intervenção na matéria.
Estão em causa mais de duas centenas de postos de trabalho, numa região já
muito fustigada pelo desemprego, e está em causa e subsistência de uma
empresa importante para essa região e para a indústria de madeiras em geral.
Desde que a empresa encerrou, há vários meses, que os trabalhadores têm vindo
a desenvolver acções de luta e sensibilização com vista à recuperação da
empresa, tendo feito diligências no passado dia 12 de Dezembro de 2009 junto da
sede da empresa e dos Ministérios da Economia e do Trabalho.
Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e da alínea
d) do n.º 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República pergunto ao
Ministério da Economia:
1.º - Qual o acompanhamento que está a ser feito da situação da empresa IFM –
Platex por parte do Governo;
2.º - Que avaliação é feita da respectiva situação financeira e das perspectivas

quanto à sua viabilização;
3.º - Que diligências estão a ser feitas com o objectivo de contribuir para uma
solução que permita a essa empresa retomar a laboração e garantir os postos de
trabalho que estão em causa.
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