
DESPEDIMENTOS NA LIBERTY SEGUROS

O SINAPSA reuniu-se no passado dia 30 de Outubro com a Administração da LIBERTY SEGUROS para abordar o 

processo de restruturação em curso na empresa.

A LIBERTY SEGUROS informou o SINAPSA que efectivamente havia uma reestruturação em curso na 

companhia, que poderia prever (“se necessário”, enfatizaram) mais despedimentos para além daqueles que já 

estavam em fase de execução (trabalhadores com 59 ou mais anos de idade), mas que todo o processo estava 

em fase de reflexão, não havendo ainda qualquer plano concreto.

Comprometeram-se a informar-nos posteriormente do plano de reestruturação, quando este estivesse 

devidamente elaborado e fundamentado.

Mas, contrariamente ao que afirmaram, a empresa já tinha delineado algum plano, pois, no dia seguinte à 

reunião, iniciaram contactos alargados com diversos trabalhadores dos Espaços LIBERTY SEGUROS com o 

objectivo da cessação dos seus vínculos contratuais.

Em concreto, não há qualquer plano de reestruturação ou processo de despedimento colectivo ao abrigo da 

Lei. 

Face ao encerramento de Espaços LIBERTY SEGUROS e de acordo com a Lei, a companhia pode transferir os 

trabalhadores para outro local de trabalho, pagando as despesas decorrentes do acréscimo dos custos de 

deslocação e da mudança de residência.

Não é legítimo que empresa atribua aos trabalhadores a transferir o ónus da responsabilidade pelo acréscimo 

dos custos de deslocação e mudança de residência, alegando que se trata do interesse destes. Nem é tão pouco 

legítimo que pressione ou condicione moralmente os trabalhadores a transferir com este tipo de 

fundamentação.   

O SINAPSA defende a manutenção dos postos de trabalho, tendo em conta que a LIBERTY SEGUROS assumiu o 

crescimento orgânico da empresa como objectivo primeiro e a subsequente expansão do negócio. 

O SINAPSA está à disposição dos trabalhadores alvo de despedimento, recomendando-lhes que não assinem 

qualquer desvinculação contratual com a LIBERTY SEGUROS sem que antes nos tenham consultado. Caso 

tenham dúvidas ou questões, não hesitem e entrem em contacto com o SINAPSA.

O SINAPSA SEMPRE COM OS TRABALHADORES!

A Direcção, 7 de Novembro de 2018  


