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Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A SUMOL+COMPAL, S.A. são um grupo empresarial, resultante da fusão, no final de 2008, de

duas empresas detentoras de marcas líderes no sector das bebidas de alta rotação em Portugal.

O grupo é detentor das marcas SUMOL, COMPAL, B!, UM BONGO, ÁGUA SERRA DA

ESTRELA, FRIZE e GUD e representa, em regime de franchising ou através de contrato de

distribuição as marcas a PEPSI, 7UP, GATORADE, GUARANÁ ANTARCTICA, ESTRELLA

DAMM e TAGUS. A empresa tem cerca de 1500 trabalhadores em Portugal.

O grupo tem seis fábricas, quatro delas em Portugal, uma em Moçambique e uma em Angola e

exporta para cerca de 70 países, tendo o seu volume de negócios, nos mercados internacionais

ascendido a cerca de 83 milhões de euros em 2018.

De acordo com informação tornada pública vai avançar com um processo de despedimento

coletivo que abrangerá cerca de 5,5% dos trabalhadores, cerca de 80 pessoas, com fundamento

em quebras significativas nas vendas, principalmente no canal Horeca (hóteis, restaurantes,

cafés).

A Administração enquadra esta medida num plano mais amplo de reestruturação da empresa,

que tem vindo a reduzir custos e investimentos em diferentes áreas para responder ao impacto

da crise no negócio.

É de salientar que a empresa, em 2019, anunciou umplano de investimentos de 65 milhões de

euros a realizar até 2021 para duplicar a capacidade de armazenamento e expedição pelo que

não se compreende a razão pela qual não consegue acomodar esta crise.

Este despedimento coletivo, no contexto de crise que atravessamos, tem um impacto social

negativo e é muito prejudicial para os trabalhadores abrangidos pelo que é necessário travá-lo.

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, Solidariedade e Segurança Social, as seguintes perguntas:

O Governo tem conhecimento?1.

Foi efetuado algum pedido de despedimento coletivo à DGERT?2.

Foram realizadas ações inspetivas à empresa? Com que fundamento? Qual foi o resultado

das ações inspetivas efetuadas?

3.

A empresa beneficiou de apoios públicos? De que natureza? Em que período e montante?4.

Que medidas está o Governo disposto a tomar com vista a travar este despedimento

coletivo? Em que prazo?

5.

Palácio de São Bento, 17 de novembro de 2020

Deputado(a)s

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)

ISABEL PIRES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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