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SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA DATA 

  5123  20/07/2020  

 
c/c. CGTP  
       Fleximol – Suspensões para veículos SA. 
 

ASSUNTO 

Pedido de audiência com visita à Fleximol – Suspensões para Veículos, SA 

 

Sua Excelência,  
Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital,  
Dr. Pedro Siza Vieira, 
e 
Sua Excelência, 
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
Dra. Ana Mendes Godinho, 
 
 
A Fleximol - Suspensões para Veículos SA, é uma empresa Portuguesa que fabrica suspensões de folha 
de mola e braçadeiras para veículos comerciais. Especializada em series pequenas e medias, a empresa 
fornece os fabricantes de camiões mais reputados na Europa, sendo ainda fornecedor exclusivo para 
as linhas de montagem em Portugal (Mitsubishi e Toyota). 
 
A Fleximol exporta perto de 90% da sua produção através dos maiores fabricantes de molas para a 
DAF, Daimler, Iveco, RVI, Scania, Volvo. 
 
Esta empresa encontra-se a laborar desde 1981 e encontra-se situada na Zona Industrial do Cartaxo, 
em Vila Chã de Ourique, Cartaxo. 
 
Em julho de 2020, tomei conhecimento que esta empresa entrou em processo de insolvência. Neste 
sentido, contactei a Dra. Inês Carmona, na qualidade de administradora, que me informou que existe 
a convicção de que a empresa possa continuar a laborar através de um plano de recuperação para o 
efeito. 
 
Tendo em consideração que esta empresa de referência nacional emprega 96 trabalhadores e que o 
possível encerramento irá ter um impacto muito negativo no tecido empresarial do concelho do 
Cartaxo, na economia local, como também das numerosas famílias que, neste momento, já se 
encontram a ser afetadas, solicito a Suas Excelências, Ministro de Estado, da Economia e da Transição 

Exmo(a). Senhor(a). 
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Digital, Dr. Pedro Siza Vieira e Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes 
Godinho, o agendamento de uma audiência com caráter urgente e, com a presença dos representantes 
da CGTP, dos representantes da empresa e dos seus trabalhadores, para análise e discussão deste 
assunto, com uma visita às instalações da empresa. 
 
 
Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional, apresento os melhores cumprimentos, 
 
 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
.1 

                                                           
1  
"Documento gerado pelo sistema de gestão documental do Município, com assinatura digital de igual valor probatório dos congéneres em papel com assinatura manuscrita, ao abrigo do 
Decreto-Lei nº 290-D/99 de 02 de agosto, na atual redação." 
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