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REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO, 

DA ECONOMIA E TRANSIÇÁO DIGITAL 


SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE 
864 	 25-03-2020 

Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de S. Exa. 

o Secretário de Estado dos Assuntos 
Parlamentares 
Dra. Catarina Gamboa 

NOSSA REFERÊNCIA E: 4704 
(ver ,,'aMo superior airelco) 

ASSUNTO: 	 Pergunta n.O 13871X1V/1 a (PCP) 

Sobre a situação dos trabalhadores com vínculo precário na RARI 


Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, encarrega-me S. Exa. o Ministro de Estado, da 

Economia e da Transição Digital de informar V, Exa. o seguinte: 

o Ministério da Economia e da Transição Digital não teve conhecimento da alegada decisão da empresa 

quanto à cessação de contratos de trabalho, ao invés de recorrer às medidas anunciadas pelo Governo 

que, como se sabe, são várias e diversificadas. 

Pese embora nenhuma intervenção, direta ou indireta, tenha sido solicitada ao Ministério da Economia e 

da Transição Digital, é firme a missão do XXII Governo Constitucional de garantir que todos os direitos dos 

trabalhadores legalmente previstos, sejam salvaguardados , através de todos os mecanismos 

disponibilizados. 

O compromisso do Governo é o de continuar a acompanhar a evolução da atividade económica, reforçando 

o apoio às empresas e aos trabalhadores, que, indiscriminadamente, procurem ser abrangidos pelas 

medidas constantemente disponibilizadas. 

Por esta razão, todas as medidas implementadas pelo XXII Governo Constitucional, concretamente em 

resposta à pandemia COVID-19 , caracterizam-se pelo permanente estímulo à não paralisação da atividade 

empresarial, da indústria e à adoção de medidas capazes de permitir a manutenção da atividade e dos 

postos de trabalho. 

Com os melhores cumprimentos, 

I ( .
~IÀ O Chefe do Gabmete 

~y 
Gonçalo Hogan 


Chefe do Gabinete em substituição 

Ministro de Estado, da Economia 


e da Transição Digital 
P~dro Reis 
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