
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 

Considerando que:

Na última semana, vários órgãos de comunicação dão conta da preocupação manifestada pela

Comissão de Trabalhadores da EMEF, e sindicatos afetos ao setor, sobre o futuro da Oficina de

Vagões daquela empresa, no Entroncamento.

De acordo com o veiculado, os trabalhadores da Oficina de Vagões do Entroncamento terão

sido confrontados com informação de que a administração quer encerrar aquelas instalações,

colocando deste modo em causa cerca de 80 postos de trabalho.

A EMEF-Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, SA desenvolve a sua atividade

na área da metalomecânica ferroviária, estando vocacionada para a manutenção qualificada

pesada de material circulante ferroviário e para o projeto e fabrico de vagões, entre outros.

Foi criada em 1993, como resultado da autonomização da área industrial da CP-Comboios de

Portugal. Em 2008, as atividades desenvolvidas pelo Grupo Oficinal do Entroncamento e da

Manutenção Centro consolidaram-se no Parque Oficinal do Entroncamento (POE), que se tem

destacado ao longo dos anos na conceção e fabrico de vagões, para Portugal e estrangeiro.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro do

Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:



1.Confirma V. Exa. a intenção de encerrar a Oficina de Vagões da EMEF, no

Entroncamento? Quais os motivos que justificam esta decisão?

2.Que destino será dado aos cerca de 80 trabalhadores da referida Oficina?

Palácio de São Bento, 27 de setembro de 2017

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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