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Nota à Agenda da Redacção 
 

Trabalhadores da Thyssenkrupp Elevadores em Greve  

dias 07 de Dezembro de 2017 das 00:00hs às 24:00hs  
 
Os trabalhadores da multinacional alemã Thyssenkrupp Elevadores, vão estar em greve no dia 07 de 

Dezembro, das 00:00hs às 24:00hs, em exigência de aumentos salariais de €30 mensais para todos 

os trabalhadores, com rectroactivos a Janeiro deste ano, pela actualização dos subsídios de 

alimentação, das diuturnidades, aplicação do subsídio de salubridade e do subsídio de risco e do 

descanso compensatório. A empresa tem mais de 430 trabalhadores, mais de 240 são técnicos, 

distribuídos em 11 delegações em todo o país. 

 

Depois de várias reuniões de negociação, desde de novembro de 2016, a administração continua a 

manter uma posição intransigente de manter a aplicação de aumentos de forma discriminatória, 

segundo avaliações de desempenho da qual rejeitamos totalmente, pois vários trabalhadores ficaram 

sem qualquer actualização salarial. 

 

A empresa tem uma excelente situação económica, no último exercício a empresa lucrou 8,5 

milhões de euros mas a administração apenas quer distribuir pelos que trabalharam arduamente um 

ano inteiro apenas uma média discriminatória de 1%. 

 

No dia 07 de Dezembro serão feitas várias concentrações em várias delegações da empresa: Lisboa, 

Porto, Setúbal, Castelo Branco e Madeira.  

 

A concentração em Lisboa será a partir das 10:00hs, na embaixada de Alemanha em Lisboa, no 

Campo Mártires nº 38. 

 

No Porto a concentração será a partir das 09:00hs na Rua Professor Sousa Júnior, nº 124..  

 

Em Setúbal a concentração será a partir das 09:00hs na Av. Dom João II, nº 44.  

 

Em Castelo Branco a concentração será a partir das 09:00hs na R. Dra. Mª Fátima D.Domingos 

Farinha, Lt 226 Loja Dta. 

 

Na Madeira será a concentração será a partir das 09:00hs no Edifício Brazão Garden’s II, Rua da 

Bolívia, N.º 22 Loja. 

 

Para qualquer esclarecimentos favor contactar os Dirigentes Sindicais: 

  

 Concentração em Lisboa Igor Oliveira 918 210 830. 

 Concentração no Porto – Miguel Moreira 963 250 815. 

Pela Direcção 

                               


