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COMUNICADO 

 

A UGT – Castelo Branco tem vindo a acompanhar a situação vivida na empresa DIELMAR, 
sediada na freguesia vizinha de Alcains, deste concelho e Distrito de Castelo Branco. 

Neste momento difícil, em que a Administração da Empresa requereu a insolvência ao 
Tribunal, vem a UGT – Castelo Branco solidarizar-se com os trabalhadores da DIELMAR. 

Tendo presente as centenas de famílias envolvidas, que poderão ser afetadas com o 
iminente desemprego e a acrescida dificuldade que muitos trabalhadores sentirão para 
encontrar novo emprego, por serem novos para se reformarem, mas velhos para 
iniciarem carreira noutros setores, e apesar de haver empresas deficitárias de mão de 
obra especializada no setor têxtil, o desemprego e os baixos salários continuam a ser 
um flagelo no interior do país. 

Sabemos que o Governo tem já uma posição acionista na empresa e assume garantias 
bancárias de viabilização desta, no valor global de cerce de 8 milhões de euros, e 
procura outras vias para a sua viabilização, entre as quais eventuais investidores que 
queiram apostar  no interior, numa empresa com mais de 50 anos de história.  

A UGT - Castelo Branco está, pois, ao lado destes trabalhadores e estará em qualquer 
ação que os trabalhadores entendam necessária, antecipando desde já que relatámos 
estas preocupações ao Secretário Geral  da UGT, que nos garantiu ir contatar o Sr.  
Ministro da Economia e o Sr. Presidente da República sobre a URGENTE necessidade de 
tudo fazer para salvaguardar os cerca de 300 postos de trabalho da DIELMAR, ou através 
da viabilização da empresa, ou de que qualquer outra solução determinada pelo 
Governo. 

Continuaremos a acompanhar a evolução desta matéria com a toda atenção que ela 
merece e que os trabalhadores da DIELMAR necessitam.  

Castelo Branco, 03 de agosto de 2021 
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