
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Robcork, empresa no setor da cortiça, localizada em Portalegre está em processo de

liquidação após decreto dos credores.

Os créditos montam a 12,9 milhões de euros, dos quais 8,1 milhões pertencem à Caixa Gerald e

Depósitos (CGD), o maior credor.

Esta unidade fabril possui instalações únicas, com os equipamentos mais modernos do País e

calcula-se a existência de mercado assegurado por 10 anos, nos EUA, a preços convidativos.

Existem informações que investidores internacionais que poderão, agora, viabilizar este projeto.

Entre os credores da Robcork estão algumas entidades do Estado como o IAPMEI e o IFAP,

com dois milhões de euros cada, e ainda a Segurança Social com 90 mil euros e o Fisco com 40

mil.

Perante tais informações solicito a V. Exa os seguintes esclarecimentos:

Quais os esforços que estão a ser desenvolvidos para que o Ministério da Economia

encontre investidores que permitam a viabilização do projeto?

1.

Qual o envolvimento do IAPMEI para que se possa viabilizar o investimento?2.

Palácio de São Bento, 28 de março de 2018

Deputado(a)s

LUÍS MOREIRA TESTA(PS)

CARLOS PEREIRA(PS)

NORBERTO PATINHO(PS)

PEDRO DO CARMO(PS)

JORGE GOMES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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