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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No ano de 2007, o proprietário do Grupo Alicoop, detentor da rede de supermercados Alisuper,

Macral e Geneco, levou a cabo uma recapitalização da empresa com o recurso a um

empréstimo junto do BPN. Este empréstimo foi pedido em nome dos trabalhadores,

constituindo-se assim estes como devedores dessa instituição bancária. Foi do conhecimento

público a existência de irregularidades em todo este processo, nomeadamente, pressões sobre

os trabalhadores para que assumissem o empréstimo em seu nome.

O referido empréstimo bancário foi sendo pago pela empresa até à insolvência do Grupo

Alicoop, processo que se iniciou em 2009. No entanto, após a insolvência, o BPN passou a

exigir aos trabalhadores que assumissem os encargos com a dívida. Muitos foram sujeitos a

penhoras por não terem condições para pagar tais dívidas.

Em 2012 o Grupo Alicoop foi adquirido pela N&F -Comércio e Distribuição Alimentar, Ldª, do

Grupo Nogueira, que se responsabilizou pela “dívida” dos trabalhadores ao BPN (atual BIC) e a

manter a maioria dos trabalhadores. Inclusivamente, o Tribunal de Silves homologou o processo

de insolvência do Grupo Alicoop, Alisuper, Macral e Geneco, sem contestação, em 13 de março

de 2012, desobrigando os trabalhadores em relação às dívidas contraídas no BPN para financiar

o Grupo, conforme se diz:

“As dívidas contraídas por trabalhadores da Alicoop, Alisuper e Macral, junto do Banco

Português de Negócios, SA (BPN) no âmbito do aumento de capital da Urbisul, serão assumidas

pela nova sociedade nos precisos termos dos contratos em vigor, com a prorrogação do seu

termo pelo tempo decorrido, após a declaração de Insolvência, ficando os trabalhadores

desobrigados de quaisquer responsabilidades passadas, presentes ou futuras. As prestações

por ventura pagas pelos diversos trabalhadores naquele período serão devolvidas aos mesmos

mediante comprovativo emitido pelo Banco.”

Foi esta cláusula que justificou a votação favorável do Plano de Insolvência pelos trabalhadores,

com a redução de 80% dos seus créditos. A N&F (Grupo Nogueira) passou a ser a responsável



pela reposição das amortizações feitas pelos trabalhadores e pelo pagamento dos restantes

valores das dívidas contraídas pelos trabalhadores ao BPN, para financiar o Grupo Alicoop. A

N&F também se comprometeu a manter abertas 24 lojas Alisuper no Algarve com 129

trabalhadores ao seu serviço. Do processo de insolvência consta igualmente o problema das

indemnizações devidas aos trabalhadores (20%), a ser pagas em prestações trimestrais,

durante 6 anos. Por outro lado, e estranhamente, as dívidas continuam ainda em nome dos

trabalhadores, alguns dos quais já nem trabalham na Alisuper.

Entretanto, a cadeia de supermercados Alisuper, pertencente à N&F, do Grupo Nogueira,

encontra-se de novo, em processo de insolvência, a decorrer no Tribunal de Viseu. Está em

causa a manutenção das lojas abertas, com o consequente despedimento dos seus

trabalhadores e já com salários em atraso. Por outro lado, os funcionários e muitos outros que já

não trabalham na empresa, têm a preocupação do empréstimo do BPN, que contraíram para

ajudar a viabilizar os postos de trabalho, ainda no processo da primeira insolvência. A N&F

responsabilizou-se pelo pagamento desse empréstimo, mas a partir do momento em que deixar

de pagar, por insolvência, os créditos poderão voltar para cima dos trabalhadores, visto ainda lá

constar os seus nomes.

Os trabalhadores encontram-se assim a viver a repetição dos problemas ocorridos num passado

recente e que pensavam que não voltariam a ter lugar. Inclusivamente, voltaram a demonstrar o

seu descontentamento através de várias posições públicas. Desejam continuar a manter os

seus postos de trabalho, com os salários em dia, e que não sejam obrigados a pagar dívidas

que não são da sua responsabilidade, como aliás ficou homologado pelo Tribunal de Silves, em

2012.

Finalmente, é de referir ainda, que o facto do Plano de Insolvência, homologado em 2012 e

aceite pelos trabalhadores com a redução de 80% dos seus créditos, não ter sido cumprido,

deverá constituir um motivo acrescido para que os mesmos tenham direito a uma indemnização

na sua totalidade. Não foram os trabalhadores os responsáveis pelo não cumprimento do Plano

de Insolvência.

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 da Economia, as seguintes perguntas:

Tem o governo conhecimento de toda esta situação?1.

Em caso de insolvência da N&F (Grupo Nogueira) que medidas irá tomar o Governo para

salvaguardar os direitos de todos os seus trabalhadores, nomeadamente, postos de trabalho

e/ou indemnizações a que têm direito?

2.

Com a insolvência da N&F ficam igualmente os trabalhadores e todos os outros que já não se

encontram ao serviço da empresa, totalmente desobrigados de quaisquer responsabilidades

passadas, presentes ou futuras, conforme acórdão do Tribunal de Silves em 13 de março de

2012?

3.

Considerando que o Plano de Insolvência de 2012 não será cumprido devido a nova

insolvência da N&F, que medidas tenciona o governo tomar para que todos os trabalhadores

ao serviço do anterior Grupo Alicoop recebam as indemnizações a que têm direito na sua

totalidade?

4.



Palácio de São Bento, sexta-feira, 22 de Julho de 2016

Deputado(a)s

JOÃO VASCONCELOS(BE)

HEITOR DE SOUSA(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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