
 

  

 

 

 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO BRISA 

SINDEL NÃO ACEITA MÁ FÉ! 
Um grupo significativo de trabalhadores das Empresas do Grupo Brisa, insatisfeitos com a sua representação 

sindical, propuseram a aceitação da sua inscrição no SINDEL, por reconheceram sermos capazes de os 

representar mais condignamente. Como impõem os Estatutos, os órgãos internos do Sindicato decidiram 

aceitar essa inscrição e desenvolver os contactos com os trabalhadores, mas também com a Administração 

do Grupo. Face à demora da BRISA em marcar uma reunião, entretanto por nós solicitada, o SINDEL recorreu 

ao serviço de Prevenção de Conflitos da DGERT (Ministério do Trabalho), sendo que declarou encerrar o 

processo porque, entretanto, a Brisa, através do seu Dep. de Recursos Humanos nos recebeu e considerámos 

o eventual “conflito” estava sanado. 
 

Nessa reunião, a BRISA comprometeu-se não só a aceitar a nossa adesão ao ACT em vigor, como a 

convocar-nos para o processo negocial de 2020, mesmo se a adesão não estivesse ainda publicada 

oficialmente. O SINDEL enviou à Brisa os documentos para a adesão ao ACT e comprometeu-se a fazer a 

entrega do mesmo junto do ministério do Trabalho.  
 

Até à presente data ainda estamos à espera dos documentos da adesão e ainda mais estranho e preocupante, 

da convocatória para as negociações, que, entretanto, já soubemos terem sido iniciadas. 
 

 

O SINDEL em nome dos seus associados, não pode aceitar este tipo de comportamento por parte da BRISA, 

pois os seus associados são trabalhadores da Empresa e devem merecer não só todo o respeito pela sua 

condição laboral, mas também pela sua opção sindical. A BRISA sempre nos afirmou que para a Empresa, 

todos os Sindicatos que representavam trabalhadores seus seriam objeto de um tratamento igual pois o que 

estava em causa eram os trabalhadores e os seus direitos. Face a estes acontecimentos, ao SINDEL só restou 

o recurso aos mecanismos legais ao seu dispor, solicitando novamente a intervenção dos serviços do 

Ministério do Trabalho, estando já marcada uma reunião para o próximo dia 4 de fevereiro, pelas 10:30h. Lá 

estaremos com a mesma postura de sempre! A defesa dos interesses dos nossos associados e dos 

trabalhadores em geral. O SINDEL é reconhecido pela sua postura construtiva, pela sua aposta na negociação 

e concertação, mas também pela sua firmeza na defesa dos direitos dos seus associados.  O SINDEL NUNCA 

ACEITOU A MÁ FÉ! 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 28 de janeiro de 2020                                                                                            O Secretariado do SINDEL 

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial                    http://www.sindel.pt 
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