
As negociações directas com a EUROP ASSISTANCE iniciaram-se formalmente no dia 5 de 

Março de 2018, com a assinatura do Protocolo Negocial. Por diversos motivos, o progresso 

das negociações, até ao momento, não tem decorrido com a celeridade desejável para dar 

resposta às necessidades e expectativas dos trabalhadores.

A reunião de negociação que estava agendada para o dia 29 de Janeiro foi desmarcada pela 

empresa, com a anuência das outras estruturas sindicais. Tal facto foi motivado pela 

proximidade da publicação em BTE (Boletim do Trabalho e Emprego) do Acordo Colectivo de 

Trabalho (ACT) do Grupo FIDELIDADE, estando esta prevista para o próximo dia 8 de 

Fevereiro.

Tendo em conta que a reunião foi cancelada, o SINAPSA propôs o seu reagendamento para o 

próximo dia 14 de Fevereiro de 2019 (5.ª Feira), pelas 14h30, da qual estamos ainda a 

aguardar confirmação.

Este adiamento só terá sentido desde que o acordo que vier a ser celebrado garanta os 

direitos defendidos pelo SINAPSA.

Durante o ano passado, a contratação colectiva evoluiu decisivamente no sector segurador, 

com a assinatura de diversos Acordos Colectivos de Trabalho (ACT´s) e Acordos de Empresa 

(AE´s) por parte do SINAPSA, nomeadamente com grandes seguradoras como a AGEAS, 

FIDELIDADE e SEGURADORAS UNIDAS, abrangendo um total de cerca de 5.700 

trabalhadores.

Nos novos IRCT´s (Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho), foram 

encontradas soluções que asseguram mais e melhores direitos do que aqueles que estão 

atualmente consignados na EUROP ASSISTANCE, incluindo as matérias remuneratórias.

Estamos convictos que a EUROP ASSISTANCE dispõe das condições necessárias para 

consensualizar as soluções apresentadas pelo SINAPSA.

Contamos com todos os trabalhadores da EUROP ASSISTANCE para atingirmos este 

objectivo.

O SINAPSA SEMPRE COM OS TRABALHADORES!

A Direcção, 31 de Janeiro de 2019

JUNTOS SOMOS FORTES!

ACORDO DE EMPRESA COM A EUROP ASSISTANCE

SINAPSA AGUARDA CONFIRMAÇÃO DE REUNIÃO NEGOCIAL 


