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Assunto:  Solidariedade da FESETE com os/as trabalhadores/as da Triunfo 
Internacional ameaçados de desemprego pela multinac ional alemã 

 
Camaradas: 
 
A Direcção Nacional da FESETE vem acompanhando desde 2015 as ameaças do Grupo 
Alemão Triumph International de encerrar a empresa em Portugal e colocar no 
desemprego os cerca de 530 trabalhadores/as. Para a FESETE não existem causas 
económicas ou de mercado que justifiquem o encerramento da empresa portuguesa, uma 
vez que esta produz produtos de alta qualidade e elevado valor, tem elevados níveis de 
produtividade e os trabalhadores são profissionais altamente qualificados. 
 
Para a FESETE a causa determinante para o encerramento da empresa em Portugal e a 
sua deslocalização para outro país está associada a uma globalização do mercado 
manufactureiro de bens, num quadro de uma Organização Mundial do Comércio sem 
regras sociais e ambientais, onde os grupos multinacionais saltam de país para país, de 
continente para continente, procurando aumentar ainda mais os seus chorudos lucros à 
custa do aumento da intensidade da exploração dos trabalhadores  desses países, em 
alguns casos até à morte, do saque das matérias primas, do aumento da poluição e da 
degradação ambiental.  
 
Apesar da luta travada pelas forças progressistas, democráticas e pelos Sindicatos, o 
capital financeiro, os defensores das políticas neoliberais e os grandes grupos 
multinacionais tudo têm feito para travar a regulação da Organização Mundial do 
Comércio, impedindo o fim da concorrência desleal, ancorada no custo de trabalho e na 
brutal exploração de mulheres e homens. 
 
A Direcção Nacional da FESETE vem mais uma vez SAUDAR a justa luta dos/as 
trabalhadores/as da Triunfo Internacional, pela defesa da produção em Portugal, do 
emprego e da estabilidade dos trabalhadores e suas famílias. 
 
Estamos plenamente convencidos de que a vossa luta organizada e em unidade será mais 
um contributo para a denúncia do papel e das práticas das multinacionais no caminho de 
uma globalização mais justa, no respeito pelos direitos dos trabalhadores.  
 
Porto, 4 de Maio de 2016 
 

A Direcção Nacional da FESETE 
 
 
 

 


