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Moção
Pela salvaguarda dos postos de trabalho na TGI - GRAMAX
Sediada em Sacavém, após ter adquirido a empresa “Triunfo Internacional, Sociedade
de Têxteis e Confecções, Lda”, a TGI – Gramax, subsidiária de multinacional Gramax
Textile GmbH, com sede na Suiça, emprega hoje diretamente 463 trabalhadores.
Na sequência desta aquisição a TGI – Gramax Internacional Lda, não conseguiu criar uma
carteira de clientes que faça face a ter perdido o cliente que aquela unidade industrial
teve durante 50 anos, a Triumph Internacional.
Perante esta realidade a TGI apresentou um plano de reestruturação que aponta para a
redução de 150 postos de trabalho.
A concretização desta decisão acarretará graves consequência sociais e económicas ao
país, com especial impacto no concelho de Loures onde está sediada a empresa e onde
reside uma parte muito significativa dos trabalhadores aos quais foi, agora, apresentado
como horizonte o desemprego, sendo legítima a sua preocupação e apreensão face à
situação que lhes é colocada.
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida dia 22 de Novembro de 2017, delibera:
1. Manifestar a sua solidariedade e apoio aos trabalhadores da TGI – Gramax
Internacional, Lda nas acções que entendam desenvolver no sentido de
contrariar esta lesiva decisão para os seus interesses próprios e do concelho.
2. Solicitar ao Governo o seu envolvimento na tomada de medidas necessárias à
inversão desta intenção, procurando a salvaguarda da empresa e dos seus postos
de trabalho, tendo por referência a sua importância nacional e local, solicitando
informação sobre eventuais diligências já efectuadas ou previstas.
Os Eleitos da CDU na Câmara Municipal de Loures
Loures, 22 de Novembro de 2017
A ser aprovada esta moção deverá ser enviada:
- Sr. Primeiro Ministro
- Sr. Presidente da República
- Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
- Sr. Ministro da Economia
- Grupos Parlamentares na Assembleia da República
- Assembleia Municipal de Loures
- Administração da TGI – Gramax Internacional, Lda
- Sintevecsul - Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Sul

