
Tomamos conhecimento que os nossos associados, trabalhadores da ZURICH PORTUGAL, estão a ser 

contactados pela respectiva hierarquia, questionando-os sobre o CCT que lhes é aplicável.

Nesta data, enviamos uma carta à Administração da ZURICH PORTUGAL, onde reafirmamos:

1. O Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) publicado no BTE n.º 32, de 29.08.2008, não caducou; 

assim foi decidido pela Direcção Geral do Emprego e Relações do Trabalho (DGERT) quando 

recusou a publicação do aviso de caducidade da Convenção.

2. A APS não impugnou o acto administrativo, como podia tê-lo feito. Ou seja, o acto 

administrativo consolidou-se e deste modo está reconhecido que na aplicação do direito a 

DGERT agiu em conformidade com o mesmo.

3. Não tendo caducado o CCT em referência, está a ZURICH PORTUGAL obrigada a cumpri-lo nos 

termos exactos em que está acordado com o SINAPSA.

4. Aos associados do SINAPSA aplica-se o CCT outorgado pelo seu Sindicato (CCT/2008) e nem a 

adesão a outro CCT impõe a vinculação à Convenção Colectiva quando o mesmo não é 

outorgado pela Associação Sindical em que está filiado (principio da filiação – Artigo 496.º do 

Código do Trabalho).

5. O CCT publicado no BTE n.º 2, de 15.01.2012, nunca foi aplicado aos associados do SINAPSA, 

nem o período de transição lhes era aplicável.

6. A abordagem individual que está a ser feita aos nossos associados configura uma ingerência na 

autonomia e liberdade sindical. Tal comportamento está proibido pelo Código do Trabalho 

(Artigos 406.º e 407.º).

Em consequência com a nossa posição, apelamos aos associados do SINAPSA que informem os Recursos 

Humanos da ZURICH PORTUGAL que o CCT/2008, ao qual estão vinculados, se encontra válido e 

subsistente e que a companhia o deve aplicar incondicionalmente nas relações de trabalho entre as 

partes.

A Direcção, 13 de Janeiro de 2014

CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO
APLICÁVEL AOS ASSOCIADOS DO SINAPSA


