
 

  

AOS TRABALHADORES DO GRUPO BRISA 

ADESÃO DO SINDEL AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

 ACORDADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

O SINDEL – que tem uma História de 40 anos a defender – não deixa, por norma, processos em 

aberto. Nem desiste de defender os seus associados e o respeito pelos seus direitos. 

Depois de um primeiro passo em que vimos rejeitado pela administração do Grupo BRISA o nosso 

pedido de adesão ao respetivo ACT (com o argumento de que não seria claro que o âmbito do 

SINDEL pudesse abranger trabalhadores das suas empresas), solicitámos a intervenção dos 

serviços competentes do Ministério do Trabalho. Também aí, nesse primeiro momento, não foi 

possível, pela mesma “razão”, chegar a acordo.  

Entretanto, a BRISA solicitou um parecer jurídico sobre o âmbito do SINDEL e a sua legitimidade 

para representar trabalhadores do Grupo. 

Para o SINDEL, essa questão nunca esteve em dúvida. E, após a publicação em Boletim do 

Trabalho e Emprego de nova versão do ACT Grupo BRISA, insistimos na intervenção dos serviços 

do Ministério do Trabalho. Hoje, dia 5 de novembro de 2020, foi possível um entendimento quanto 

à nossa adesão ao ACT e, portanto, quanto ao nosso direito de representação dos nossos 

associados trabalhadores da BRISA em todas as vertentes, principalmente no que se refere à 

Contratação Coletiva. 

Saudamos calorosamente os nossos associados na BRISA! 

Saudamos, também, os trabalhadores da BRISA, na certeza de que num futuro próximo se reverão 

no projeto sindical do SINDEL! 

Filiado na UGT e em várias associações sindicais internacionais, o SINDEL é um Sindicato 

Democrático, Vertical, Reformista e arauto de um sindicalismo de proposição! E é com base na 

coerência da sua ação que reafirma às Empresas do Grupo Brisa e suas Administrações, o SINDEL 



 

a sua postura de sempre: a aposta no diálogo, na negociação e na concertação – as melhores vias 

para a defesa dos interesses de todos, numa lógica de atenuação da complexidade das relações 

laborais e de manutenção da paz social. 

 

OS TRABALHADORES DA BRISA PODEM, A PARTIR DE HOJE, CONTAR COM O SINDEL! 

É MAIS UM MARCO HISTÓRICO QUE FICA GRAVADO NO NOSSO PERCURSO! 

 

Lisboa, 5 de novembro de 2020       O Secretariado do SINDEL 

 

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


