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REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO, 
DA ECONOMIA E TRANSiÇÃO DIGITAL 

Exma. Senhora 
Chefe do Gabinete de S. Exa. 
o Secretário de Estado dos Assuntos 
Parlamentares 
Dra. Catarina Gamboa 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA E: 5353 
836 	 25-03-2020 (verWl1to superior direito) 

ASSUNTO: 	 Pergunta n. o 1359/XIV/1.' (PCP) 
Encerramento anunciado da CONTINENTAL TEVES no concelho de Palmela distrito de Setúbal 

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: 

Consultados os organismos desta área governativa apurou-se que o Presidente da Câmara Municipal de 

Palmela terá interpelado a Continental Teves após tomar conhecimento da decisão de encerramento da 

fábrica em 2021, solicitando informação sobre as medidas compensatórias a aplicar aos colaboradores da 

empresa e manifestando disponibilidade para em conjunto com a tutela encontrar soluções que invertam 

a decisão de encerramento. 

Em resposta, a Continental Teves terá comunicado a irrevogabilidade da decisão por contingências atuais 

do mercado automóvel sendo que se pôde igualmente apurar que se encontra em curso uma negociação 

em conjunto com a Comissão de Trabalhadores de um pacote de compensação dos trabalhadores que 

abrange compensação financeira, seguro de saúde e apoio na procura interna e externa de emprego. 

Mais foi referido, estar a empresa a contactar os parceiros sociais no sentido de estabelecer a possibilidade 

de ações de formação para os seus colaboradores, em complemento às formações ministradas pela 

empresa e que possam resultar como mais-valias para os mesmos. 

o facto da referida empresa comunicar com antecedência as suas intenções, tem, segundo os mesmos, 

igualmente em vista atenuar os impactos no planeamento da vida particular dos seus colaboradores. 

No que concerne à situação descrita e aos trabalhadores da Continental Teves, pese embora nenhuma 

intervenção direta ou indireta tenha sido solicitada ao Ministério da Economia e da Transição Digital, o 
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XXII Governo Constitucional tem como uma das suas missões garantir que todos os direitos dos 

trabalhadores legalmente previstos sejam salvaguardados não sendo este caso uma exceção. 

Com os melhores cumprimentos, 

N' O Chefe do Gabinete 

~~. Gonçalo Hogan 

I Chefe do Gabinete em substituição 


Pe~ro Reis Ministro de Estado, da Economia 

e da Transição Digital 
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