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A Direcção, 31 de Julho de 2019

PROCESSO DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS

AGEAS PORTUGAL TENTA EVITAR REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

O SINAPSA no passado dia 18 de Julho enviou uma carta à DGERT (Direcção Geral do Emprego e das 

Relações do Trabalho), requerendo o agendamento de reunião com a AGEAS PORTUGAL, com o 

objectivo de debater o processo de despedimento de 89 trabalhadores em todo o território nacional.

A AGEAS PORTUGAL veio agora informar a DGERT que só está disponível para reunião a partir do 

próximo dia 25 de Agosto, situação esta que é para o SINAPSA inaceitável.

O SINAPSA mantém o seu propósito em reunir-se com a AGEAS PORTUGAL e disso deu conta à DGERT. 

O SINAPSA continua a pugnar por uma maior transparência neste processo de despedimento colectivo 

encapotado, nomeadamente sobre o plano de reestruturação da AGEAS PORTUGAL que está na base 

dos despedimentos em curso, sendo, até ao momento, desconhecidos os seus pormenores das 

estruturas representativas dos trabalhadores.

O SINAPSA exige que a AGEAS PORTUGAL respeite o compromisso assumido de que não irá exercer 

quaisquer outras e posteriores diligências junto dos trabalhadores que não aceitem as revogações dos 

contratos de trabalho, prazo esse que termina hoje.

O SINAPSA exige igualmente que a AGEAS clarifique e dê instruções à empresa consultora externa que 

está a fazer as entrevistas directas com os trabalhadores visados pelo despedimento, que os impeça de 

continuar a pressionar estes trabalhadores para assinarem a revogação dos seus contratos de trabalho.

Voltamos a apelar aos trabalhadores que resistam na defesa dos seus postos de trabalho e que não 

dêem passos que possam colocar em causa os seus direitos.

O SINAPSA reitera a sua total disponibilidade para todos os esclarecimentos que os trabalhadores 

julguem oportunos e necessários.

EM CASO DE DÚVIDA, CONTACTEM O SINAPSA!


