
A EUROP ASSISTANCE continua a despedir trabalhadores com vínculos precários, alegadamente por causa das 

consequências da pandemia do COVID-19. Desta vez, foram os trabalhadores da Multipessoal.

Para além do já anteriormente denunciado comportamento inqualificável e vergonhoso por parte da 

Administrações da EUROP ASSISTANCE, esta nova situação demonstra cabalmente as evidentes consequências de 

fragilidade e precaridade das relações laborais na vida dos trabalhadores com vínculos contratuais a empresas de 

trabalho temporário e de subcontratação laboral a diversos níveis.

Este comportamento revela igualmente o carácter insaciável na obtenção do maior lucro possível por parte da 

EUROP ASSISTANCE, que subcontrata o trabalho em prestação de serviços a outras empresas, que, por sua vez, 

sustentam a sua actividade no trabalho de trabalhadores subcontratados a empresas de trabalho temporário.

É um ciclo que se eterniza e se manipula despudoradamente por força do regime de subcontratação e dos fluxos de 

trabalho que o alimentam. 

Conforme podemos verificar nos relatórios e contas publicados, constatamos que EUROP ASSISTANCE nos últimos 

5 anos obteve resultados líquidos superiores a 20 milhões de euros.

Nesse contexto, o actual surto epidémico é apenas mais um motivo para o agravamento da exploração dos 

trabalhadores com vínculos precários e da negação dos seus direitos constitucionais.

O SINAPSA continuará a dar combate à precariedade, nomeadamente às relações laborais fraudulentas que têm 

como propósito mascararem a verdadeira relação de trabalho com a EUROP ASSISTANCE, lutando pelo princípio 

que a um posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo de trabalho efectivo.

Os direitos não estão de quarentena, suspensos ou liquidados. Esta é a hora de os defender!

Denuncia, luta connosco, conta connosco!

No combate à epidemia, nem um direito a menos!

A Direcção, 18 de Maio de 2020
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