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Trabalhadores da Jado Ibéria protestam contra o 

encerramento! 

 

Os trabalhadores da Jado Ibéria estão concentrados na portaria da empresa, sita em 

Estrada Nacional 101, em Nogueira, Braga, pelas 14h00, contra o encerramento da 

empresa, pela manutenção dos postos de trabalho. 

Depois de ter sido comunicado aos trabalhadores da intenção da administração de 

encerrar a empresa, os trabalhadores decidiram em plenário, no dia 22 de Novembro, 

demonstrar publicamente o seu repúdio por esta opção da empresa, que diz tratar -se 

apenas de uma estratégia empresarial de deslocalização, que pode deixar mais de 

setenta trabalhadores no desemprego, além da perda de uma empresa quase 

centenária e de referência na fabricação de artigos sanitários, com uma importância 

significativa no tecido produtivo da região.   

Com todo um secretismo, a administração informou os trabalhadores de um dia para o 

outro desta intenção, sem que algo o fizesse prever. Os trabalhadores não 

compreendem esta decisão para mais numa empresa com viabilidade, lucros e que 

ainda há pouco tempo investiu em maquinaria, melhoramento de algumas secções e 

contratação de novos trabalhadores. 

A forma decisiva como a empresa tentou informar, sem argumentos que o valessem, 

deixa ainda os trabalhadores mais revoltados.  

Demonstra bem o comportamento abusivo das multinacionais, que se usam do país e 

dos nossos trabalhadores, “levantando arraiais” sem prestar contas da sua saída, 

deixando para trás os destroços e as tragédias para o país e para os portugueses. 

Os trabalhadores decidiram em plenário não baixar os braços e lutar pela manutenção 

dos postos de trabalho que no imediato passa por pedir reunião ao Ministério da 

Economia, pois consideram esta atitude abusiva e lesiva dos interesses dos portugueses 

e do país. 

As ORT´s da Jado Ibéria 
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 Organizações representativas dos trabalhadores da Jado Ibéria Produtos Metalúrgicos Unipessoal, S.A . 

 

 




